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 نارهت دد ناتسمز طسا وا هدوب
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 1و رب) همان الا و رتک و یافآ شیپ
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 اهز ورنبامی هد, دنا رم دد ید زا
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 طوب رعیت)الب دیدجملیف»

 یایوداینا- ۱ ویعاعتجا طباورب
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 « ی دن زا دیلفت» ملیفیاههنحص زا یکن رد یززاب زا هکیم اگنهنی و ناجسرفرتان ال
 ! دناهدش غراف
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 هک ان دن ویپ نیا لوصحم نیا وا یع+
 لاسدنچ هک دوب یا هلب ود ملی

 هو
 هننگب ودم آ هد رپ ی 2(نٍ ریش یاب ور)
 هلدود قن و رثعاب مایف نی. نق لاها

 رظنت راچا«مهزا

 راکمهو تسدد نت

 دهدیمحیضوت اروبدوتسا كي | روسکیم هاگنسد تایئزچ ینازیمیافآ



 2 تلعب تبل ایز
 اد اجن ی ناکدنب

 2 میتفک كرت

 اردجام ن رب ۵ را ی

 هباد یلق
 سم یویدوتسا سبب

 هیدواددد كن ردالب و م. ددآ دوجو
ِ 

 ِ حلاحرد ۰
 -رواخویدوئسا رضاخ ل

 و ین
 ِ 1 واخ ویدوتسا كبرثکاا نرتسویادص نیش ء لمع هرررد راتفايس

 دنک یمتیحص هنایع
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 ۱ 33 وهم دیر هل ودج

 تساهت ابژرس يدوه نبد
 دلن ادب .دتها وغیم

 هک ..هبق

 زا هک ملف
 مها رفن

 دور یه[ هک
 نیا دنته نآ یاشامت

 هک تسا یلاوئس ن

 دش دهاوخ هداد ًادعع شخ-اپ

 متک یف رعم ادمدوخ تس

 ربخ یاب ون هلجم راز

 و د لیسیس

 هک ینامزت دوشر ور رامق زیمژا

 ملیف

 رد ( درهنب )

 هک مدش ررمام

 نفر ویلم ه نتخادنا رطخب اب

 ۱. هکد وکس دها وغیم؛دقن لوب

 <« كد > یاداد

 ویلیلارسا رتخد (ترا راهایاه)

 (دودنب )ملیف (سب رقک ۱)

 ملیف هفحص نا رتعیس و زا ی راد ریملیق لاحردنیب رود

 نآ ناکدننک هیهت اب یا هیحاصم
 میاتب

 لاس جنپ بیرق یتدمزا سپ
 یوگتفک ملیف نیا هبپت هراب رد هک

 جنب فرص اب هرخدلاب دّش ناوارف

 زاغآ ادیرادرهلیف ددلد نو ایم

 دنا هو رک

 مدیسد (مد) رمشب یتقو
 (اتیچ هیچ ) ویدوتسا هب تسا رک
 یاهو دوتسانی رتک دزب زایکی هک

 یطیحم نآ دد . متفدتسا اب ورا
 ؛ دندوب تیلاعف لومدم

 ,دیم ملیف نیا هیهت « دینادیم
 ررم نیا «دوب ( تسیلاپم

 تامحز ( دوهنب ) ملیف
 بش هچ « دیدرک

 شاهمهددیبا و عشدوخ لوقب هک

 ءاضعا رکید اب ملیف نب
 , تخادرب تدو

 تئیه + ادیدش یگنجهب  راهک یتق و..ساسحا هظحل كب

 ین توقق#
 دومن فداصت یرادرب ملیف

9۹ 



 سس سس سورس سو

 زا ناما

 نپ رتدنم رنهزا

 یاد رک داک اب تسا

 نیا ( مددد یبش ) ریذظ
 هدن ام 1

 د توبث ار یر
 یسرپ لاوحا و مالسزا

 ۵ ۱ اما و «؟

 چیهدد ناکمنیا ریظن
 ی دید

 « دون

 هدید نونکات هک یناپلز زا ك

 دو / مگ ۲
 و هدد ون مدجب مدوب

 -هنحعصزا یداد رب ملین یارب

 دد یناد هبادا هقاعم یاه

 :س مبسو یلحم
 تعسو هک رب دوب

 هداهناثب یمیطع ك

 تفه و داتشه نآ

 دوب ج رهد رای تسیب ودصو رازه

 رگشل یهایصد ذاب رسدا زه هو

 رب ددمسیدق نایم و ر سابل یکیهک

 «دندوب دعا ء تفر لوذدم دنتشار

 و رس هک دوب قوم نیمهرد

 دود زا ( نوتسه نوتا راچ) هک

 تشاد نتب یمزر یابل , دش ادیب

 ش ک

 رث رغال یک یلو

 دیس ریه رظنبدوب دوویلاهرد هک

 دو
 هچن ] زا رت سحی

 یه هده رو : تک و دش داجت اب زین نم « دوباپ رب 2 تب ات تا تفگ. مدشاب وج شااو>اژا

 د ادیما رجام زین د ۹ ام مث



۳5۵6۹ 

 ظ

 و ادص شوخ هدتاوخ «تاعصا تناج»و ؛دو یندرکن رواب

 سنرال لباقم رد «ناطیشدی رمو ملیف نژ تسخا ل
 هقباس نونکات .دیدرک باختنا صالک ادكرک و

 اتیسوملیف زا یعالطا نتعاد نودب ؛هداس

 .دریکپ هدهعاد لوالد یوق كيتا گب اد لوالد یوق كيتاما
 تاکسا سیما روا ددادتسود شدوخ

 + نین وب و رمکس شد یلدزینناهاد یک ارفاب «تس)فصنم مناخ» یب

 ! هنه رب همین تسعل «لاتس

 < دننیپ

 تکهدل وراه هدننک هیهت ۱
 اکب رمآب اد تاکساسبمهکنیا زادمب ۱
 دروآ لس ادءزالتاشب ام وورب |
 اثبالبق هک | ر« ناطیشدب, رمو ندلد ۱

 لوج+یو بده هب وتذلک ناید«ب درب
 نباد دب وک ی تناج دوخ درک

 نکمم ۰7 تسایسناش نی رنک دزب |
 منادبمنا دوش نز گپ بیصا تسا
 ۱۳۳ برو کر
 ۸» یللما|نیب بویجم ناک دات
 <«. ددوآدهاوخ

 دهارخب هک یاهراتم

 شیوخ گنا ,ردو حر ملی دو دنلود ترک

 ی
 كچ و۶ ربخدنچ ۱
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 

 داد اد یلوک كي لر «زچعم هرکی تر هم
 دوهاراک ۱ نیس ..دندومن راومه شیارب اد ترهشو تبقفوم هار «پسنمیحاص يصخرما کس مایفود یشپ هی رنهاواک ! ۱ ودس ۳ ادب

 یاهملیفرد اشیاموا هیچ ملوئرد«یاوک هناغهورلپ» ملیف
 ۶ ناتسوپعرس سیارلر* بس یاهه اف» ۱

 تشاد «اچاچاچسیم* ناونعو درک یم یزاب یتیشادر
 ران نوت دیماپ | ۱ «نوبیماچرووگ* روباه فورم» ی و هشیبرتع یلتانردارب «نویپم اچ تربارامانب یدتما 7 درماب ادتلیلو

 ۰ دمآ کیرمآهپ و درک جاردزا
 . دب اتیمافب | دوو یگشیپ رثه ۹ دوک هرم نارکاتامته ار رگید فا ما ۶ دنز لر نی رتم یکیدات زا لبق رثخانشبوخاردوخ ءار ادنیلیلو -دوب یلممیبنرتسو رنا كب «نک جسوج رج» .رآ ملیف نیلدا نی # ۳ هل اخ دوام ۹ ۲ ٩اخ ملبف رد زا ومیس

۵ 
۱ 

 ۹5 ۰ # 1 ات



 یمازءا داکن ربخ

 هتشد ودرک یتادعیراد,

 سس ,واه هلعشد ون هراب

 نعمناخمهاوخ
 ناپکات
 : اد مراکنا

 دن کیم تسا روپچب هک مدید یار

 نا کمک
 یی دیاب متسه یعپم مدآنونکا

 دین ادب دیها وب دیاش مشاب لاعشوخ

 ناتیارب ات دینک شوک ارچ هک

 : مذکف یرمت
 دنتچ و تس مته یناوج

 رغال یمکیل و هنلب یدق اب هلاس

 مناشن رثرغال زین مدنیدنلب هعلا

 و زارد مدآ م--وب ور و دهد یم

 نا و ربا وءایس نامشچمتسه یکیراب

 تسن مغامرهک سوفا اما تشیرب

 زین مناهد و تسا كرزب مت روصب

 هچب هک مهیتن و دب ابن یم داشک یمک

 یم هرس ارم می ۵ یژابب#دوب

 مدشیمن تحارات دایزمونمودندرک
 مووب هد رک تداعنرچ

 هک متفگ عوضومرسمیدرگ رب

 « ارچ مئاد یمن اما مراد یدهكبدق
 تسا هتخب وآ

 بآ زا هاتوک هشییهزپنمراولشد

 ر دیآ یم رد

 كي تاصغشمیبااب نم یاب
 مت هو راکت همانزدد

 لنشنیا ایوک و متسه د

 ورک مدآ نوچدروخ یم نیش
 میاههتشون زورره مش یا 3

 7 افشا فرظی#

 مدوخ منک ی مادیپ لاغشا و ۷
 دینک شوک اما ما ادیمآ ۰

 لاعش وغ رده

 مدوب

 امتف رولاباه هلیزا هتهآ
 اده همانزود رتفدب ارم اه هلب

 یل ودوب ب مرس «ثیمهد رکیع

 سأاسحا یبیجع دچ لد دد زور

 وب ,ااهتو"؛دوب رتحار مه رک یم

 قاطا دراو هتسهآ « متسناد یم

 دووخ یاجددلوم

 دنلب اک یورزا ]

 ۵4 ریس اد رضا من

 ج زا هلجعاب مثدیدی

 ۲ بوخ

 ژو رب دتساروطبمه«اب هلب دیتشادن

 میاب متسلاوت و دوبدب یلیخمااح

 ه درادن یعتام هن هن مقساتمی یخ
7 

 ارگ یتلاسک س تقو 5 ملاک ساسحا تق

 روت

 دن امیملزنم

 اسشب یر.دخمتسا وضیع یتسار

 شادیتش زا هک قادیمت چیه و مهدب

 ریخاب دی وشیملاح-وخ
 تصامش مش وک دیئاع رغم درک

 هنق رک میصت هلجمهزادا .دینییب

 یارب قیالویدج راکت ربخ كب تسا

 نبرت دویذم زا یکیاب هبحاصم

 زا سیام دنسرفب جراخب ناکشیپ رثه
 هدیقهمبتف رگ رظل رد اراشدایزروش

 ؟ تسیچ ناندوخ

 هتبلا تسا یبوخرایب رکف

 تسیابیم ام هلجم دننام ینیزوهلجم

 ودشأب هدرک ادراک نیا رت د و ز یلوخ

 ؛مهدماجنامرضاح لیم لاک اب منم
 ماجنا ار نات راک ههمتف وش وخ یلبخ

 ژودءدزناپ ان منک یم رکف میهدیم
 نآدشابهدامآ زیتترویسا, رکید

 ددراب تیژب رب ابدیناوت یمامشتق و]

 .دینک ثاقالم

 یار ظتنم ریغ یتخبشوخ هچهک ءآ
 بوخ رایسب متفک هن ارت و«یلیخیل و

 ریسخ ری خدیتشادن یراک هدنب اب اف

 یمخررم ادزورءهو زن اب نیا دییامرفب

 دیشاب لباس«

 ردقت ]1 رج هکدتساررلا> هل

 متناوت ین مهبآ وخررم»وب لاحشوخ

 اب تشاوت مهاوخیژ و

 ردقجمنا تاغالم «ش

 ووب هتخوسمتسد طقف

 و تشذگ یتخسزورءد

 یتق ودیسر | رف دوپحم تعاص ه رغدلاب

 دومام مدادیمناشن ارت هک

 تشاد رب رسدم ود رک زابا :نآ ترک
 6م 1
 ران ربخ یمهلب هلب

 اسابما بوخ

 امشاقآ .تفک
 و مته یما زء ۱۶۱

 رصاپوک دیامرقب تی طوب رم

 یم هکابتنادید وووب هتخاتشن

 ریصقت هزاچی برغ مثک هبحاصمعاوخ 7

 راد وی شووخ
 داب رقمو رممتف د هلاب !هییاوهیاههلپ
 یا رب ارتیا همهدن وژیموا و ودن ه.ش کریم

 متسهر کد رخ نم
 وی خم

 رست اد نیمز امیپاوهیتقو

 یبیجع لاعع دنلاب تسا و خم لدرتش اد

 «سوب قرغا ررادناءرم تروصو موش

 منامشچ دد ادنبا مهوا اپ وکم ثک

 وجدوب هدناوخ نم یولوپ ]االصا
 دتین ور

 تعا.دنچ ربا 2ساوخ یم ملد
 نایلاس هکی روطنایهدرذکب

 دوب هتشذگ زا رد

 داب ژراظع | زا سپ هک یماکنه

 زدا و مت اههچهیسز دصقوب ابییاوه

 زیناجن ] زا و مدشهدایپ و متف رگ تسو
 مو تف و له كم یسک ات هلیسوب

 لزمرد رهظ زا

 ظقاحادخ مته

 مدوب تحارانامقاو رکید هلاح

 متک ع ورشتسا رتهب روطتیا هلب ِ تا

 نیا واتسا رتای زمسالم هک یتسار

 نتاخاهمع «ک مه یتنمل یاهر ولخ

 نام: درادت

 اما

 ه ۳
 یحعیل و دنتسهء توت

 و 5 1
 تسا رته هه زا تاوا رک نیا

 مراذگب كنع < ت

 مداذک
 اعرا ونک و هتساو7

 راوص هزیک اب و هتسار

 هدایسینآ زا هتسیایم

 یمت هن  ناه هتاب

 یتقو موشیم

 اعف هع » سا 5
 مهدیمرآتف هتهآ و یسأخ ؛ موشیع

9 ِ 
 قاطابا رم ودب اتکیمرو ب زیکر تخد

 تع رساب میلق دنکم یاب رراظتتا

 خو سمت وص هکم ؟یع سس مد وخ
 تسودمنیشنب متاوت ین تساءهدش

 هانچمث رب مدقدلت دات و مریخ رب مراد

 متکه دام ا دو وخ دیاب هب 4طعحل

 منکی مع و رشد وطتبا|

 محازم هنیازا دیشب یلیخ ام هکشیا زا دیش 1

 هتهآ ودرک یئادصرر اش

 اب وتخعانلک نورد مهم و دچ

۳ 
 یی

 متنک ریل ارمدوصقمو مدرک یف رعم

 ۱2مقو-خ داد تسد نما

 شنامشچ و وب نادتخ یلیخ شا هاش

 ورک هاگنما ءرهچب یتدم دیشخ ر دیم

 م رضاح هدنب دیک ام رقب تفگ دمی

 دیلأم رت یم هزاجا متاخ متفک

 دیساتسیماد نا ریااب ] هک منکل اوت

 ٩ ۳ هحفص رو هقب



 به ..<نودکتل یراهو و «نوتکد ۰ «نیلپاج»  «تنس

 نا
 هداوپک .دوب هتشگنهدوزفا امنیس هب «ادنمدژ ونه هک تسا یاهدودرد

 ۶ هتسجرب و نادخرد مان راپچ

 ی ینابمل ریپش نیا شدورپ هکد وب «نوتسا یک و یزا-هلیف ینایمک ریهش یاه تیصخشنیا شدو
 . داهن داین ار ۲۱۰۱ ۲ دد «تنس كم»

 لتیادبب زا ل
 سرا: ] و تشاد یژایتمآ

 را رصاعم یاهیدمک زا یدیلقت رتشیپ
 تاوبایسا نتغید مچ و ل جنجوزاج
 یاه همانرب ؛ یکریص تاشیاء راد هشیرو یمیدق یاهنو - دارتذا
 . تفرک یم ماملا هزاک,یاه راژاب و اه كساروب ؛اه لاه كيوم

 2 ۰ ی ور رمان سم سران آ رد دوغ نیل اج زا راچو هک دو* یم هتفگ

 نت ود نیا هک تص هدوب «موک نا رفوو «هد هردن]» یون
 ووخ ودنتشاد یکتسویب تشذگ یک ذ هک كيمک تاشیا» بنکمنامهیدوخ
 نیدمک نیتغن < ردنیل سکام» هک تشادزارب | ادب رصراک « بن «نیلباچ»

 شهیا ادا:]دورا -ذوف ویو ندرکب یکدزب ناد یو-تارف كدزپ
 لوصحم یاه یدمک یلصا یاه««ام ناوت وه بیت رت . داد
 هروداب رصع نامهبقلعتم یومنارف "كمك یاهملیف رد اد «نوتسا یک
 دن |هتعب دروآ «طعدرک شمکشدد هک یناب + یهام؛درک !د- نآ زا شیپ
 هک یئاهمناخ سورع « دزا طب ار نانامهم هده اذغزیمرسرب و
 یناهمدادناژ « دن وشیمرضا> ریز سایلاپ دقع سلجهدد یکچا تسدذآ
 -یملابد اد اهمرادن۱ژ هک ینادرکل وو دن ودیم اهد گلو لابند هک
 راکب ناغرا۶1 رد اهبودنارفالصا هکدوب یئاهینشاچ مه اهنیا .. دننک
 یناپنک یدمکیاه ملیف لیتسخ رد ارنآ ریاظف دعب امو دندوب هتفرگ
 (۱۹۰۱۷) ءاهودک هقب -۰» نایم نیادد مینک یم هده دم «نوتسا یکد»
 .تف رگ را رتدیلةتوروم دایز یدامتم یاملاس یطددزین «لوک لیما»رتا
 نآزا هناد هناد اهردک هکدشیم هداد ناشن ودک یراک كي ملیف نیادد
 زااهودک نیا سیس ۰ تفرگیم شیپدد ادزارد یهارد داتفایم نیمذرپ
 و زارف رص تدپذا یرتخم كيو شغالا قاقتای یراک هدنا ادوولج
 شیپ دد اهور بادنک نایم ردو اهماب یورزا یندیدو بلاسچ یبقعت
 . دنتف رک یم

 تحت امیقتم «نیلیاچدو «تنس كمو مهرکا «هدقم نیا اب
 لاحرهب دنشاپ هدوب هننرگندارق یوسنارف (بلقا) یاهیدنک نياریثات
 لیلدنیاب .ددوخ یممشچب یکارتشا هرجوو طاقن ملیف هتسددد نیادد
 دندوب یناسک نیتسن یناپورا نانادرک .ک و اهنیدک هک یئاجنآ زاو

 تیهب اب

 دن دروآ هدربیود هدرک فشک ار« یفامنیسو یاهیدک رمانعتاناکماهک

 هتسیاش اجنیارد ناشرانآو ناشیاذ| یدا و یهو
 ۳ 1 و

ِ 1 
 ی

۹ 

 ریاد ناجرتیپ .فیلات

 : هجرت
 هناورب

 سس مس رد شد اتم
 «یسیلگن | یاه یدمک »

 نایت یاها رجامزا ولممد] و هعم یسیلکن | كيمک یاهملیف

 راک دنسید دومدایسب یاهملیف
 یاب تعاب 4؟ ووب دشیم هداد ناشت شت

 لب .د ترباد» .تشکناتسلگت !یامنیسدو۱ ٩۱ ۲ لاسب دو-ن اس عبجم
 نابلاستاقب اما یدوبشم ملیف هک یسیلگنا ناژابمایف نیتسعت زا یکی

 روب هتشاذک شیامآ شرعهب «اردحلا» یامنیسددا را آ هدرک هیهت <یب ددد
 اس زا شیب زیچ چیه هک تفایرد هب رجت تک و هملاطم یکدنازا سپ

 ,دزخ یچاشامت یارب + "]یم ابو تسدیب صاخشارسرب هک یئالب نداد

 هاررقوم یاهشیشک
 ره , دین اسدنامسآب ناتلکنا یاهامنیسرد ار هدنخ یادصو ر-و تفای

 نوناق نایرجمو نویناحور ؛ نم صاخشا مارتحا اهملیف نیارد هچ
 رورکا . دشیم رتدیدشو رتاسر هدنخ هپقیت نیا تشک یم تاعارمرت ک
 زیزکانو نیکنس ششوک هک دشیم هداد ناشن یریب نملتنج ملیف كي
 ورومامتح تنطیش یارب كعمسنیا هک دوب ملسم تسا كعمس لامءتساب
 هوامای هریشالذم نآ ددرب رشدازآمورم كيو تقرکدهاوخرارق هدافتسا
 كررزن !هددوخلاس نملتنج نیمهرک ای :تخی ردهاوخ یرکید هدنبسچ
 یوسب یذوم تسدكياد شرادخرچیلداص اهلسم دوب مهرگتیمزو نیب
 زدند یم یب رعنا

 نیب دودتاک رحذاهک مایا نآ رد

 نیتسخن

 يه دوج والوصا دیاشو دوب تدارشو
 ایتزج همه اباهارجابنآ

 هینت هب هچروم هک دوب مقوم نامهژاو تست راد

 دشیمهدافتسا رتمک یداد ربملیف
 ز نایونارف رو هک دن ووب ینا-ک نین اننیس هدرب یودیکدنذ

 «کدوب اجنیمهزا ودنکز واجت هرم]ود یک دن ژیراددارق دحرسزا دیاب
 «تعرس»یاهیدن مشچ یداد ربهلیف یاههلرح ؛یمیبط تاک رحدد قارغا
 . تفای هاریزاسلیف كينکت رد «نامزوو

 و كچوک راکهاش هیپت اب «نادود ناژودوب ناوا نیمه دد
 هبهتساع!اه دعب هک داهن انب یاهباپ (۱۹۰۸) «زاس تعاسوشاهداس
 یداکبارغزا ولمم یاهیدمک و «رلک هن دو رتا عداوخیم هک سیداب»
 هک سا یکن اوج هب طوب رم ملیف نیا ناتساد . دیدرک «سک داع ناددارب»
 س,دسرب شیوع ترا هبو دنک ربصیگلاس تسیات درادن تفاط شلد

 یداوید تعاسكي اب یو ددرگ یریس رتدوز اهلاس هکنیا یارب
 نیا لاسدپ و دیازف اب شیاههب رقع شدرک تعرسرب هک هداذگ یمدارق
 دهدیم خریبلاج عیاةورما

 هظحل كلی رد ژاب و دوشیم انب یاهناخ ندز مهب مشچ كر رد
 یداویدذغاک زار-ارس هتشادندوج و شیپ هیناندنچ هک یئاهداوید یدد
 دن | هد رک حا ودزا هزات هک یدرمونز « هناخ نینکاس .دوشیم هدیشوپ
 ایندب اب ناشک دوک نیتسفن هک دناهدشن غداف دقع هسوب نیتخت زازونه
 لب هک تسا هدرکن زاب نت زا قادنق زونه كدوک نياو دراذگ یم
 بآ زا دنمو رب و دیشد یناوجو دشک یم دق رتم یتناس داتشه ورتم
 . دیآ یمدد

 ثاش یارب دیدش یقایتشا هشیبه یوسنارف یدک یاهملیف رد
 ؛بیجع ناک دوک» ( ونک وک» لوقب)واه هل وت وک ؛ هلبا ناذاب رس نداد
 تخاس كيبک یاهملیف هب یددزب لیاهتو قوش نیا .تسا هدوب دوهشم
 . درک تیارسزیل دوویلاه

 . (رب گی د)ووهشمنیدمکی وسن |رف كيمک یاهملیفیرس كيرد ام
 ۰ 2م ۰ 0 1 ۸ ۳۹ 0 و اب سنی: دنکیم یزاب اد عضدلغژایرس تب شقن هک میدید

 و



 ]و شب اهمدق ؛ دهدب حبس یماظ مال كي

 ۱ تب وا ۱ گول سا تجرنو
 .ا مسجت اب (ربوکید) , دوشب صالغ اهنا

 مایلب و) هک ددوآ دوج وب دوخ یا رب اکیر۰اددیب

 ژات و

 (ناز - ود - و) دوجد هک دوط نامه

 دیو رگ یفاکی رهآ( ری اوک كمیک-)د(ن دیگنید) شب ادیب تا
 وا وچوک «میتد ۱ ار

 اسب یاهلاس داهچ كدوکش قن شیاپملیف رد
 و : ,ذا بابسا الاد هک درک یم یژاب ناوا

 ووب دادلاسو نس یدررمیوهکن ] لا دنتشادنپ یمیکدوک از طه یر رم 1۵ شیری .تشک ین شاداتسرو ی
 . تشامیم ناکدوکب تماقو تا

 روبشم مولوچوک ميتدمساب ناتسلگن اددهک «ناز 9۹
 ملیننیادد «ناذژ- ود وب یسیون همان 9: مانب تشار یبلا

 كلي یاهاقشاع ان شیخ ياد فرطزارب رش هووک هک

 (ناذ ود -وب)
 رش وداع ترا,

 و دوب
 گیم هداد

 عرب تعاعرد ارو وهدنار هکت آ یاجب و ی نام
 . دهدیمرارق ۱-۸ 1 ۰ ۳۰:۵ دوام
 یلو دوشیم رفاح هاک دامیم ردررقم تماس قشاهناوج ارت 7 ی سس حیصدهو را و

 رایت اردهک دیوکیم هدزكلفدرم هب لذد كدوک « تین هناتر,

 7 دا شا هر هر ی

 هک اخ ین وک كي ودسریمهادزا درگ هود شورق لاغذنیض ی

 دوشیم یلاخناوج قشاعرسرب لاو

 رنه زا دیاپهدود نیاروپشم وبوبحم یاهنیدمک نایمزا

 وتوگیز, براک یلوب «ونیلاک« (هربسنوئل) سنوثل + ریظن یناععب
 : هدیزکر ب نتوابچ اصوصخم.و كسوول لسرام وکرب

 هک و ربمان ردنیل سکامو سن رب لداش ؛مویگ نان رف «هد هردن]

 . دادیمار یئاهیرسلیکشتبلغا ناشران]
 ءار امتبسهب ادم هک دوب رتات هشيپ رنهكي الصا عهد هردن]ر

 و«درآوب» رووشم یاهملیف یرسرد«هتاپ» هسومیاربو تفاب

 . دشرهاظ «یوبیرکد
 رتساپ كلی« شیجعتم «ثیمهنامشج و زاددتروصاب درمنیا

  دوب هیبش بت رمو زیمتو رت نوتیک
 -یترکومانب اجن ددتفر ایلاتیاهب ۱۹۰۹ رد یوءردنآوا

 لخكناوجشقن دیدج هدود نیا ددیو« تفایترهش «هاباواب «یت# .
 .دیصقریم هناپلبا لاح همه رد واچ همههک تشاد ادیضو

 هشارف «هنیس» یویدوتسا نیدمک نب رتکدزب نامز نیادد
 بقل «دودیلوتو سیسو «ینیلوتنوت» اهدمپ هکدوب (مویک نانرا»
 یتلابخ,وتب رم رتک اداکذ ا شیوخ تكچوک و زرف هثجاب «مویک» تفرگ

 و «دزدیم هعرچودكی ین یا تن وتولثع یناهملین رددک ینیکهداناد

 .تفرگ رب ناوارندوس مدن زیملوپ-آ دودی
 دمابءابشا يتحو)دخ قلغ اب هبههک دشیم رهاظی تف دلابرس غامدو هدزنغءهرهچ هکیاهدول كقلد«سنرپ لداش» ۰

 , تشاد :او كنجرس

 ارووخ مان دشرهاظ ماشاپ و كقلدوروهکذ 7 اسب «سند ۰
 بر نداکیر» ودادری

 .دومن یم تک رش ملیف كي رد هتفهرهابت ر! ۰ ان, ۰۱ یاب

 نی

1 

۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
۱ 
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 !راگنربخ تاو یابور هلابئد
 دیلم هدنخ
 ۱. هک دن ۲ ه اما مسانشیم ارچ

 ار هنارف

 دادباوجزاناب و درک ی ۱ ۴

 یاهب رک اب وک دیس
 يزدایسب زیت یناریا

 ؟ و مر. با یا هدنخ
 هنارفیاه «ب رک یماییزب

 هکتبازا و هیدتخ یلیخنمیخوش زا
 یلیخ مدوتس ار شف ابیزمیقتسم ریغ
 الماک رکید هدیس یم رطنب هنس رخ
 دما.« رظثب هدامآ

 توءراب روا هدیقع یتحاد
 کا ۶ تسوچ ابتدیلعف

 تفک و تف رک دوخب یدجهنایق

 هداب نیا دو ام رکا هک منک یمرکف
 هدافتسا رتشیب میئامت رک و
 دهاوختعار زیننالایخ و مينکيم
۹ 

 ءژاجا مواد لاوئس كي متنک

 ضرف هتیلا دینکض رخ : دیئامرفیم
 دینک و ردعت هلی _تسین لاحء هک ل اعم
 زا یکیاب هکدیتفرویچم اش هک
 >جاودزا اید هتسجرب یاه تیسخش
 ورک دیهاوخ اختن | | ,كي ما هک دینک

 رب جیلم دنخبل نامه هراب ود
 شرکف لاح ات جیه,دش ادب وهشنابل
 روبجیژوررگا هنبااماهورکت اد
 ار مادکچیه هک مهدیمحیجرت مو

 متن باختتا
 !دناتملیف مادک هک مد رک لوس

 تشکر بدب راد تسود همهز| رتشیب
 ورک ءاگن مت زوص, و

 دیناد یع رترب اد مادک ام
 تسا یلاع اش یاهسلیف مات متفگ
 مدرمالوصا دیتسه نآ رد اشنوچ
 - انب و -نراو هجوت امشب طقف
 دوشی«بوخ ناتیاهلیف مامت نیا رب
 یلیخ فک و د رک هاکت من اشچب هراب ود
 دددوشیممولعم دیداد باوج یلاع

 ,درتسهر راودوخ راک
 هدنب مناخ دی داورایتخا متفک

 ۲ ۰ متفک ادقیاقح
 هکشیا زا مهاوخیم ترذعم

 نوچ متکیم طوب رمان یاه لاوئس
 رتشب شفطا روط نیا مثکیم رکف
 تحار یکدنز رد اىش اب[ دغاب

 اش هتایق هکدوطنآایآ و دیته
 دی رادن یا هصغجیه دهدیم ناشن

 اینددد یک دوشیمرکماقآ

 یلودشابمزال وکدن زیارب دیاش هک
 فهضو تدش فلتخم صاغدا

 هچآ

 هدوبت

 هداب ۲ رکق زین تقوچ ه:مروابن دایب
 هک ت شی امشانبارطضا رد لوپجم

 هدیقعد ایم رظنب نادنخ ما هقابق
 *تسچ ابش

 منکی- رک و وطن.ه ممتممداد ما

 هئاف وتلیف یلیخانش باوج
 رظن دد یهارنآ لا رتب و دو

 
 الوصا و

  ااتخ

 بحاص کد یرادتسودجیها. 7
 شحمب دیوشب هحب ا: هدزاود هد

 تفکشب شلکز ا لک هلمج نیا ندبتش

 نتشادنرچدیآ یمنمدیدادباوج و
 رهیوذرآ دنم:دا هداوناخ كي

 متسیت لیمیب موتعو تسا یناوجنز

 یتسا دن ریگب مياههچب|دمرب ور ورهک
 مناک دوک هک تسا شب تا ردقچ

 . دت ورب الاب ملوک و رسزآ
 تقو ربدمدیدو مدرک هاکن متعاسب
 فطل همهنبا زا مئاخ متفک تصا

 را هتلا مرکشمس تابتی اش
 فیرعت «امدوشک « ناریابیزور

 ؛میتسه رضا>یراذگتمدخ رردیدروآ

 .موشیمسح رم اش هژاجا اب رگید
 یمرک اب و دهآ متياعمس رد موات

 كرت ادوا و درک ی ظفاحاد> نما
 .متشک زاب لتبب 9 مدرک

 متساخرب باوخ زاهک حب نم

 مدوخ باوختخر رو مدب د

 متسب رکت فارطاب بجمت اب متسه

 .نامهروبن ۱ هجرو لته زا یربخ

 متچبقاطا شوک رو هتسکشیلدنع

 یتخداح زد ميامسلو دروغ«

 ایا متسیم هچایادت ووب هتشیوآ

 ینی ریشیاپ و رهح ما هدوبباوخ نم

 . واابما هدید ارودراب تب وب رب نم

 ورس انتبطمو ما هد رک هبحاصم

 .ددرگا اما هوشیم لاحشوخ یلیخ

 مودآمدمب یا هظحا . مدوب یزادیب

 "رگید و دروآ اد ما هناحبص

 اب ۰ مدمآ نوری كش زا

 :درکایب اد مهاتوک داولشهتیمه

 زالاب اهلبنامه زا ءراب ود

 بل رب یهنخبل هکیلاح

 0 تحت باوخ



 یلسیق می لبعلحرسب اهتهمزادمب اددوخ یلبق میم
 هحفصژا هداعلاقون هژامشكي دیامرف یمهظحالم هعیروطب و میدز وآ رد

 ميتارنک یم كرابمرظن زا !رهلت رف رهشراشتهلا میدق

 «یعامتجا «یبدا ,یرته هحفص دشاب رفحتسمیلاع رطاخ رکا

 یکنیعموآ فاجنیا طمر:یهیدمتدع كل رق روشیدافتنا و یسایس «یقالخا

 یدایب تاهاوخاوه تدمنب رک شرعردو دشیم هرادا

 دنمقالع تسدزا یماهدیارب مدوب دوجمساخم «کیروطب

 تفرشیپ رد ض_ةءو دوسحیا«دعهشسه -5 یناحن زا یل و موش یباتف آ هلجم

 باجب | هلدم حل اصم هک دنتشا سبد .سیاب ری ز:دنک یمللخ داجی!ناستاراک

 یناوجیدرزا مهام مدرسه رخ هلاب :دینک لیطءت ۱ركت رف رپشهحفص دنک یع
 یلبق رک ذ نود, تشادیرامشیب ناهاوخاوه هک ار هحقصنیا یب رجت یی و

 هکدت دومرف روتسد زین هدنب بو دومت فلحءلح تاحقص « رمز زاناهگ ان
 مّزاد رب یرگیدزاک سنیازا

 زا یهولهءات تع-م یارب یاخم بیت رت نياب هرخالاب «یداپ
 تدمنیا یطدداما . مدشمورحءز, زعناتسود و ناک نت اوخ یبتک تحاصم
 ششوک هحفص نیا ددج.حاتف !یا رب فلتخملباسوب و تسشتن ۱« زا زین سلعع
 دن |هدشهدپ رف ] حوجل و هد دكي اهریب د ردهمه هک یماجت ۲ زا یل و مدرک یم
 اش یاج هرخولاب هتیاات دشیمت رداص هج و جیهب هحفصنیا حاتتا هژاجا

 روشنیاددو میتف رناهفصا ,یرفح دوغمیظع ریب درس باک د مازتلا رد یلاخ
 تدامع رومی د وب یعی وأت هیتب ازادی دزاب لوفشمنا شی !اقت اب هک یماک_ ه یخی رات

 نیمارف رودصب صوصخمیاهزوررد مرح رم سایعءاش هک یلحم «وب ات یلاع
 اضاقت رییورس دوضحز و هورمشتی غ ارمقوع « تخادرب یماهطختسوو
 سلجلایف سابعهاش ینیكرزب نآطاس نآ حودندرک داشیارب مدرک
 دنیاهرق رداص وب اقیلاع تراعناهرد !ركت رف رهش هحفص حاتتفاروتسو
 زاک داوب تاعوبطمعی رات رد هشیهیا رب ناشیا مات اهدمب كيتلسعنیااب اب
 ریاس تطاسواب هرخدلاب هکنیاات دارصا هدن زاو عاتتماناشیاز| . دنابپ
 نیاددج حاتتنا هزاجا دنتشآروضحل من آ دد هک هب ری رحت تتیه ءاتعا
 شخ ترس ریخ نيا راعغتقاب بخناسهو دشرداص یهاتشروطب هحفص
 نامدوخ ری درس كرزب لایهیتعالس نمضدد و میدز هرمعب یمد یمج هتسد
 هدنب دشیلاخ هک اهی رطب .ميداتسرفنوردناب |ریرطیدنچ تایوحمزیت
 تمح بم اب هدرک داریا رییدرسذ| رکشت ناونعب یهاتوک قطعت كي متساوخ
 تسروهدنی پا و دنشع ودصلخمناهدب مشچو دن دشتک اسهمهمتساخ رب اجزا
 واضح هبهو دمآ الاب شنک هک منادیمردق نیمه طقق متفک هچ تسیمداپ
 ۷ 3 ۳ ام .دوب ابت] حیرفتو هدنخ اپ هشیبه عوضومنیازیننآ زادمپ و دندرک هدنخب عورش هاق ءات

 هراشكيرایتماالض و میدیسر دوخووصقنب ام هرخالاب «میرنکب
 ۱ .دهاوخ او ,ياهدرک بک اركت رق رهش هداملاقرف

۰ 

 ] یرنه تاصوم زا دیوژابو ناهفصاب ترفاسم نیمهزاترابع

 7 دشاب یم یخیرات
 یی یادت یا رب هک م یتف رک م یمعت دود وژو رنأمه هک دوششرع

 کم یدوب هدیتشالبق میورب رت اتب رهشنیا یاههناخاشاست یاهسیزا
 رهرتشاد قابتشایلیخ ودنشاب یم ناهقصا رت ات هتحعژات ه<یردص مارا
 رب یرورو رد یراجیتقویل و میتک هدهاشم هتحمیود ادناشیا یماىن
 یردنواد عالطاامیفسات تیاهناپ میتفرک ارناشیاغارسو میدیسر
 ین لابج تداپ زب قف وهدابجدلاب و دنرادن یشقت یلق همات رب رد

 هعبا
 ناشیا لا

 دش ما وخت

 وب هم یما زعا تئیه همان رب وزجیرنه تاسومزا دیدژاب نوچ
 واعاص یاب ۱رناعووخ و میدش زا ودیما,زیبت و رت وكيشنامفصا رهشر ودح رد ددب یرت ام هتبلا ۰ میدخرت ات نااس درا و همان رب یاشامتیا رب راچات
 رپ هدنک تحادان یددق شیاپیلدنم هچ رک ميدرک هدامآ یرتهرثاكی
 راد تداع تاتایرجلیبقنیاب اهامهمهندب یتاتحتتمسق هکنیالنمیل و
 .تساهواد تسوژاادشدوخ تیحاحرکیو ترابی و

 رو .میدع اهاتلوفش«یشچ راهجامو دش عورششیاس هرخالاب
 و ملپیدرت اتداقتتانف رد ام اریژ مینک داهظایرظن می اوت یمن سیپپ هراب
 یلیخیزاب قشع هتسمكر ردهک مراورایپ هدنب ردق نیمه طقف ميزادن ستاسیل
 زا ناهک ان تسا فیض شب اصعا كلفط هک امناتودزا یکی ؛لاتتامیتناس
 یارب یتقو .دیدرک: دوهشم یوزایرث| هوربنایایات و دع جراخ نلاس
 ۱ زیزع تحود هک دش مولعء ؛میدش جراخ نل اسزا وا لا> یکت وکچزا عالطا
 ۱تسا هدشع وهت داچد ناهک ات هتحصنآ یاشابت نمض ام

 و ناباق]كيكيو دنورک اپ رب یفرعممسا رمكي دشمات هک سیپ
 ویزع نادنم رنه اب یئاتشآ زا زیتام دندومن انشا ا.اب ار رکیژاب یاهمتاخ
 ینیریش و یاچ هقناذ رییغتیارب زیندهب میدرک یتقوشوخ راهطا نایقصا رهش
 تعک زاغآ ی رتهلئاسم هراب رووکتفک و دندرو ۲

 " هچرد ناکداتس زا ای وک هک هخٍب رتهیاهمن اخزا یکی ءاتنا نیا رد
 تعلراهظا نی و.دیشک یاهشوکب ادسلغم مدخاب یمناهقصا رت [لوا
 مولعم ,دوشهتشوآ هلجمرد ناشی اب مجاد ییلاطم درادلیم هک تشادراهظا
 باغتنا راک نیا یا رب یمازعاتتیهیاضعانایم ارد مناخنآارچ دوبت
  باععتا نیا تعاب ميناجپ قحو مولسظم هقایقوءهدنی كنيعايوک . درک
 .دیورک ناشی

  ورنههب عجار هک ت ف رگ لوق سلخمزا یئاپفصا هداتس ءرخدلاب
 بلطم یقشعیاههنسسسوصعب و كيتامارد یاپا ر یافیررناشیا تردق
 زد هک داد هدنب هب ارووخ كيتسيترآ سکعهمطقكي نضرد مسی ولی ییلاج
 نا مفصا زا ناریا كاونمیک : مسیونب مهشریزو درک باچ هلجم
 ۳ 2 ؛دنک یمروپظ

 دد یذود هکتنیا شی وژدآ اهنت تشادراهظا یناهفصا هراتس
 " تارتمدرمب اصوسم اردوخرثهو هدرک یزاب !رلوا لر « تای كبی» سیب
 , دهر ناشن

 . یبلاطم هک دنتن رک .!وقامزاو دنتشادیتامقوت مادک رهزین نی ریاس
 . لوق قبط زین ام دیلامرفیم هدهاشم هکیروطب و مسیونپ نایاب عماد
 ؛میدددآ مها رفارناشبا قیوشت لیاسوهلیسو نیاب و هدرک راتفد دوخ

 ایوک و دهویم ناشنیدنه ملیفكي تسینمرطاخب تسرد شسانالا امتیسنیا . میدش نایقص)رهشیاهامنیسزایکی مزاع دمی بش
 !دنا نزوسیاج امنیسیولچ اریذ دوب روشنیا مدرم عبطباب ملیف
 : سا 1 هرغالاب
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 تفایدهاوخ 1۳

 دیاهدز سدح هک روطنام
 و میظع یاتس ثکب داکسا ان

 ی 2 تس
 تیام هک - 2 دکیپ لوغ

 و« هدش هتخاسملاع کم 0

 نآ نویسادوکد و قلاس ینایز

 و تحت داردهاوخ شا مه اد یبلاج وكروب یپنق لب

 دهدیم رارق
 رایب یدو رس یاداد امتیس

 راظتنانلاس تسا یلاشابت وایز

 -یمرتنک هک ی صاخ تقدو قوزاب
 هتخاس تشاد غارس یسکذا ناوت

 یردقب ملیف شیامن
 هکت ساهدیدرک انب للجم وترزب
 .دشاب هن ومت ظاحل نیاژا هباش

 ۸۰۰ زا شیب شیاجنک نلاس
 هکنيا یارب یلو دزاد اد یلدتص
 یچاشامت امیلدنص یاههلصان یک
 رب. ۰ زا طقن , دنکن تحارانار

 ندلاس و هد

 یارب و هدش هدافتسا یسادنص

 رظن ردتناس ۵ یلدنصره هلماف
 .تساهدش هث

 تایی ریدم هک ی دوطعب
 نیا نامتخاسرد هدیور ی

 سی دوس تیاعز مال جعل
 ی و تسا مدرم لا

 تک رت ار دوخ تحاد یاچ را
 ناشتف و تعاسدود 7
 هتیاغدننا رذکب ست 8

 هرول ]و فیثک
 و یاشامت اب 1
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 نامتخاع 3
 ِ دس ریه ربخ هکیدوط

 رد هک دیوکیم ام داکتربخ ۲
 نردم یاتبص نی با نانتخاسو هنهت

 ماحتا

 یاپهاگتسود, رخی

 ی نت دناک را
 هدومنءرک ۱۰ اکی

 دن |هداتسرف دی رخ شیب یقازک علایمو

 دننکب ی 1 تیام 4 هحت 2 ِ ت

 | رب یتح.دن |هداد

 رما وابورا یاه

 ةسوخراکتسا مات
 .تسا هدش هتخاس كاد[

 راک نیسدتپم و نایدنتم
 و تیمیص ان تکرشنیا ٌةدومز ای, رک ات دو

 یقعولا دیاز قوش
 تاعو) یهاک یتح «دن |هدوشن

 , یئتسخ ساصحا نودب زور ک / ۰

 هقیظو ماج

 دناءداد هعادا شیوخ

 لوغ :هیحاتعفا همان رب
 ناحاص تسا ملم هچن ۲ ۱

 71 شیامنو هیهت «ابنیس هه رزب رات
 رمدن زومآ ء یعامتجا شزرا ربو

 دنتشادت رود رظن زا
 ملیف ,هیحاتتفا همان رب یارب

 «لوغوامتسخبرات هتسج رب و میظع

 سن ویتسا جروج كد زب نا درک راک را
 دی و رک باعتت |

 تقکام راگت ربخب امتیسریدم
 شسازا هکر وطتابه راکسا امتیس
 -یم شیانباد یئاهملیق ,تسادیپ

 یابیز ونردم یامنی

 راکسا <
 ده] وجخ : هاتخا | هلو یض» تار و رفآ وت

 فوطسدوتار تعتیاپ ناتسودرته

 امتیس هیحاتما همانرب «لوعو .درام

 رانا نیرتیرد
 یملیت و دوویلاهر د تا یملیق ولاهرخا لاستچ ۱ زر ۳ ۱

 رس رفاتدا
 سدوهكاد اد ناتسادیلصا شقن
 افیا نید زمیج و رولت تیازیل
 نسید زمیج و نسدوهكاز دننکیم
 دوخ یلاع یاهیزاب یارب ( دیقن)
 ءزیاج تقایرو دیدناک ملیت نیارد
 دن دوب زاکسا

 -زمیج هکت ساجنیامهم هتکن
 ژا دم بوحمو ناوجروتکا نید
 رددوخ یزاب ٌهنحص نیرخآ نایاب

 امدیس :نوعمو انز نلاس زا یتمض

 سس سو سو

 نآ تیج تبمبب داکسا یامتیس و
 هیده یعقاو یاه هدت ور و
 دهد

 -یمدوخ هفیطو ان هراتس
 توچ یتردم یامثیس حاتفا دناد
 «تایص نآ ناحاعاد راکسا

 ع .ممح
 تا وکیوم

 وادتس هک هچ رض تقیقح رو
 هدوزنازپحعو هتمورب] یاهاشصح
 ج اتسالقب عاعاو تاعولض ءووح
  شیازقا رتشب ام مورم یتابتیص
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 لاکیزوممایف و دور و رم ی وست

 تست یتئتسم هدهاق نیا

 اساسا «رهش رد» ملیف ناتسادالئم
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 ی 7 ر یاه یک دیجس اب ح رطكی دقاق

 رتخد هساب نا ولمهس تاقالمژا طقف و

 و ترب<یکدنزوزا
 تایصوصخ نیاابار

 هما و ریذغ اکیژومزا رت لیصا

 تشذک رس نآ ردهک من دم یود و رب

 حرطم هدنناوخ ایزاکنهآ كيالثم

 دد» لثم یئاهملیا

 تسهرایتخا یداذآ نیاالقا «رهش

 یاج هب هدننک هیهناب نادرک راک هک

 نالغ یک دن ژو هن اخ مضو ندا دناشن

 د هکن وچ دوشم

 ص دح رفه سا اکسود یکی هزاسل

 .دداذگب كي زومد

 تادم هکن [ اب نم نامز نیادد

 یاپملیف هیهت راک ددددا و درب یدایز
 درک اشكي زونه مدوب هدشلاکب زوم

 هک یلماع ود .مشه ریم رامشب یدتبمو

 دوخ دیدشریثات ریزا رم هدودنیادد
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 تس وا هفالخ نهذهتخاس 4و رتم»
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 دشاب ینشاچ زاوآ ذا شیب سقد
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 هک سک رهنم _رظنب و مهدیم راپسب
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 تسین شیب یقمحا دنادب ورا (كی»

 مجم هلّتسم یراکمه دروم رد با

 ثمک هب دحهچات ناسا هک ت شبا
 سک هچاب ودن اسریمودم شیوغدک
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 روب دنمشزداو جو نایاشن ودامزا

 ةب :كیک دایب | رمع وطوم نیا

 یزای» هیهتددنمب <توبآ حدوج»
 تل یو دزادنایمد را ک « هما ژیپ

 اب همانغیام شراکت رد اههشخ
 را نیا هدنسبون «لصحب دراج رد

 ینادرآ راک رد سیسو و وما تک رش
 یمتن واعمنماب نآ یگارآ هنعمو
 و كيدزن یداکص نیا زاودرک

 لاکب روم رثاكين تسودو د هن امییص

7 
 زا معا ۷۶ یاهتی اعف رد

 نیا ذا _رتدلاب یتعع چیه یتف و ی رده

 دشاب هتشار یراعهنانا هک تسد

 ددرک ی و هدن زیگناربو قوشمهک
 نانا زا دوخ هبوتب راعمهنیاو

 ووشرتاتم
 اهتتهن لباقتم رثات و ریثاتنیا

 زاک لوصحم تیعفیک و تیمک رب
 لدبم ادراک تقشم هعلب دبا زفایم
 یایئ» در هک وژاسیمصاض ین دل هب

 تسد رد تسد ميمص رای نت ودتذل نیا

 یقیا سم هو یکتسخآ ساسحایب

 قادئولاب و دن و ریمدل اب اررسو درد رپ

 رو دنهنیم فءشهلق رسرب یاب
 هب هک دراوهفرظ و نار رک راک اهنیس
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 « زا معا دن وادتک رشملیف هیوئ در
 اگشوپ رنه ؛ تسدانس « روتن وم

 هک تسا لبلدنیمهب و دشاب هریغو
 لوادتم ربا ر«ههرابو ظال نم

 مهدیم جرج رت < ناد رک راک و

 یا هن امیمص یاهی زاکیه هیهاب
 -رب لآ زا مووخ راک هرو رو نمهک

 ءدع كيب زن یهاک ماهدوب دادروخ
 تسین مه مک ناشوادمت هنافداتم هک

 عضوب ناشدوخ راک ور هک مب دوخوم رب

 وراد رظن

 كد رپچ» ددومر
 اتبث تیلقا كي امبط نم

 کا نآ رب

 لباق
 مدیف هک یتیر

 تسناوت یم یم
 نبازا و مداوحیج رت دنک ناشیلج

 یدام یاهدرضاب هچرک زین ناهجر

 داشامت هدیقع متسیت یضادانووب ءارس

 «كحنعرهچ» هب مجادزبن نایچ

 هوبدوآ تریح و ستاثتم
 قارغا ی رث |ا ملیف نب | هدع كب

 یاهدع و غوردب نورقم و زبعآ

 رب و هناهلبا یملیف ادنآ رکید
 دنئسااد یم هورس

 یوداقتنا اد ملیف نبا یهو رک

 دنتشادنب یم < نآ رافنشو رو مخ وژا
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 سیب رک -ند وم - كل راس ی رگشت ۸۸ رتعاب

 اروشدهحا : دادربلبن نیما نوعآ:ناد رک زاک ینایک

 یمالط رصع وب و وتسا لوسصء

 هده نبا هدیقع هب رکید یخرب و

 اوت یمنان

 ؛ ملیت ناونع مهدس
 ماخدوا و بآ

 ار هنارف یراصعنا نار

 ملیف تیقفوم مدع لبدرد

 درو

 لب راک

 میهافم وا را دد نیدف

 یودوخ هکدنباب یم یئاه مایپ و

 ربخاهتآ زا ی

 زاسءلیف

 ژاسلیف زا یضع هک م کیم لوبق

 دض» ملیف كب یلبقدمعت و حرطاب اه

 پیت رت «نامهب قفاومو اب «نالف
 دیابت هک اداهژاسیلیف ههاما دنهدیم

 نالثزا و بوممهد,انالقب هشیمه

 تدناد رازی هدیقع

 رثاكب ارم «كحضمرهچ >
 نبا ودنتسناود نارگف*ور وجهرر

 زذمب ملیف هرهت رد الصا هکر وب یزیچ

 ووب هد رکن روط نم

 ًا
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 یلبلت جو سس وکییرتق ؛ن

 ] رتیاوکشا رفا نال
 ۱ وف ورا ووژ وئل ْ ُ
 بیو سد یخ ی سم سيم سیم سس

0 

 نتسب رگن ۰ تیمق | و اب قلطمیهلب اقمینعا« نم هدیقعب «دید> م زیل ات ر»

 دنسریم امشرظاب اب دنتسه هک روط امه رثب دا رفاب

 تواضق و رظن راهظانو دب ص وصخب و لببق چیه زا یصعت نودب

 یرب وصآ اب امییلف رظن هطقن زا

 وا دناجو قاربیرب وصتاب « نیوت
 اما : میوخیم وربود یکدنذ زا

 شلمعدوت یمأ» مشچ رب واهک یکتیع

 تست اههنعص ندرک زیدوتشرد

 هعشآ ندددآ درک زج كنيع نیا

 زک رمت یهطقن ك. رب «مسجمتایح»
 درادن یرگی دراک

 «ادیک دن زا یاهدرشف ینیلق

 رد اد تایح هتجرب یاهلیس

 نودب هدیناجنک اسرورث وم ملیفكب

 شدوخ لوقب و دایزو مک وقارقا
 رد« تواضن و رظن راهظا نودبو
 اماتواضت دیاش و اهاخ اسم
 شیپ هشبمههک یریواصت ؛ دراذگیم

 هدوب ام ساحا سرتسدردو مشچ

 نآدد هقالع نیا اب هاگچیه یلو

 تمحزینبلف .میاهدوب هدشن قیقد

 ام یارب ار زک رتد وهقادمو

 .تسا هدرک ناسآ

 هن و) «ینیلن» یاه مدآ
 یناک نآ هه (شاه «نامرهق»

 یک دن ززا یبس«یاهشوک هک دحش

 1 ددنک یم لاغثا اد اس هرمزور

 ام تسود؛ ام هباسه :اعددارب

 نم: ایوام كيدزن و رود ناشیوخ
 < ینیلف > نامدوخ وتو

 ریمایپ نآ ؛.تسا یکدنز لوسد

 فوقویب هچن اب ادا.هک تساینیما

 -یم هجوتم میل وفشم نادب كارداو

 وفوتویم هچن بادام هک « دزاس

 -یمهجوتم میل وذشم نادب كارداو

 تسادنمرثهكي واهکارپز دزاس
 . ميتسه یلوسم ویداعدارفاامو

 یسیلگن | رءاش«تایلا س تو

 : دی وگ یم
 رعا لب مناکددزو های

 «ناکدرم» ام رکا هکتتنیا

 مینآ دد هک یژودو لاحزا نا

۸۷ 

 دنب و دیفييهنودب .

 * ینیلف وکی ر دن »

 می هدنام لفاغساح| فمطببسهب

 كمك یعقاو تسود ناتا نیا

 موید» رد دوخ ناب > تردق
 فقاو شیوخ تایح هب | رامامئیس

 اباسم هک تسا تقونآ دنکیم

 زا و منبیم هزود همه هکبدارفا
 1 مسی اب یمدرد.ه ماناغ ناگلا وحا

 رد هکاد نوبز یریجنز نبا رشب

 حد شوماخ شاهنازجاع یوپاکت
 -یم و ميدادیم تعحود دشک یم

 رد هک یرحبت زجب < وثیلثد
 ناعنا و راکن اور كي دراداهنیس« نن»
 رد ۰ تسهزین تب نسحاب سانش

 -یما رباهتسدا و ميکعحام وادوجو

 -یم شیوخ « هک ار هچن آ هک میبای

 هدیدنسب زی شناعون مه ددنسب

 ترا رش و فطر اطاخب ارناسن ا و تسا

 دنک یما موم شیهابت و

 ار شرعثا «یوتحم» یو
 اب «نآ فیک ومکاب اد «یکدنز»
 و لات كب ردشاهدن ز رل «ناج>

 هضرعام هب و هتخب ر سانمرایسب «مرف>
 .تسا هتشاد

 تا اذ رهمهاب «ینبلند یاهمدآ

 تدوب «مدآ و یکاخ ۰ یت-پ و

 دن راد راک هک یلاچهدآ ناعت

 تک رش تسیز لاجتجررودنل وذشم

 نآ ابو لاح نبع دد یلو دن داد

 اهنت هدنبر» وتوربج رب رهاظ
 لیاق عضوب و دناهدنامردو زجاع

 كردلابادب قشع لابئدب یمحرت

 لابندب تسیک دن ز نیازا یمومفع
 دندرک یم دوخ ی یداتس»

 یلاهذت هلئسمهبابوک (ینیلف)
 نیا . داد صایخ یتوجوآ رشب

 ی ای ریباک یاهبغ)ددیواد یئامنت
 زا رتاسد و رت نشود شیوخ
 ؛ تسا هدر حرطمشی (اهدرکل و)

 راب زین تعیددومرثا نیادد یو

 ربط

 یاد زنا یمدرتسک یهنوب « رگید
 ددوا یاه مدآ . دن زیمزررک رشب

 نیا دیئیب هب امشدنتسهنآ داب مه> نایم

 زوروشهک درگل وناتسود وناداب

 تسیز رد كيره زین دنته مهاب

 دنش ابیمامنت شب وخ یه: نایم ور
 كن راکن ریاپمدآ هو رک

 لاسو نسو فلتخم یاههبعورابار

 ؟تساهدروآ ورک مهرودتوافتمیاه
 تیحاصء رو نانآهک سوفا اما
 یسوباک لاکنچزا زین شی وخناراب
 ناشدن] ریم مه یوسب دا وهناوی هک
 یمن ادمه نابز , دنرادن یصالخ

 اد رگیدکب تبحصزاب یلو دنمبف
 رتهب یلاهنت زا زاب نیا ..دنیوجیم
 , تسا

 ربمایپ و غابع هدنیامن (ینیلا)
 اب یسمومع هفلقو هدبقع « بتکم

 دناوت یما و تسیث صاخ یصغش
 : هک رراو«دیقع | رلک هت ر).دشاب مه

 -یعت امنیسیهد رپ رب سکعنم تقیقح و
 یه اب ( قلطع+ تقیقح ) دناوت
 ویرادریملیف و دشابنآ یاههینج

 تیعقاوو یچاشامت نيم نآ نیناوق
 . < دزادن ايمهلصان هشیمهنال طم

 رلک هنر یاق شاک یل ولوبةنیا
 مادک دد (قلطم) هب دن دوم رف یع
 مهدیاش تفایتسد ناوتیم هنیمز

 ریبعت هب اب (ینوطالفا) ناشبا هک
 هک دنشاب (ینوطالفاوش) :تءذات
 میکحت دصق رکا تروص نیا دد
 ؛قلطم ریخ :نوطالف | ی هقل طممیهاذ.
 هتشاد ارقلطم لاک و قباطملامج

 هک |ربذتسین ناشیابیداریا دنشاب
 و (لماک) زیچ هه(لثم) یایندرد
 یاین درداما . تسا (مامن) و (قلطم)
 یمیهاف«نینچ هن افساتمام یک دن زرد؛ام

 : هتشذگ نیا ذا و درادن دوجو

 نارجابام تسی (رعاش) زین (ینیلف)

 (<رلک هند» لوقپ)دسقان تیعقاو
 ۱۲۰ هدامش هب عوجد) دایه رغم
 یاب ور > زا شیب (۱  هجفص امنیسهراتس
 هویب وقلعت ( راک )یا آ < نب ریش
  مینک یمساسحا

 ف

 4 ینیلن» مایب هتشذگ نیاذا .

 تسا مبف سا همهو نشود ؛ هداس

 . ورادتیمها هلث-منیا

 ,هدچپب نایپ زا رتهب ام واناب )هب

 نسدوا» یتسین ویس ریسک | ای كيل وبمس
 . ميتهانشآ «زاو

 یئیلف هک تسادقتعم «زلد>

 دوخ ساعا دایعماسب اد یکدنز
 اجک زا دنکیم محجمو دجتسیم
 تسیعقاو زا ساسحانیا هک مولعم
 ..۱ دشاب هداتف ایت رود

 ۴ مب
 مدننک تواضت همهنبا ۳

 او رب و رآ هد رب «یئیلا»>

 ید هام ور
 سا نداد وتب رتخد, تسین یداک
 رولرپ نددوخ وسانولت و ندرک
 ۳ یب یاهلتم«؛نداد هلاوح
 رگمشکا یش رخآ یاهیدرگلو
 راجع رسقف « یک داوناخ یا

 کدد نیا .. یلاهنتو نکدشک

 !تسام

 رررکل و ذاكي ره «ینیلف»

 ر لس ناو, اد شدوخ یاه
 ربا خشم یهبح و ركي هدنیامن

 هدر

 رراد رارتساخ یناود یایث :كي

 یارسباد یبسانمرایسب یاهپیتو
 ,دیزک رباه رتک اداک نی شقن یافبا
 . تسا

 اک اهنآ یتح ناکشیپ رنههیلک
 رزراد هدهمب اداهشقن نی رتکچوک
 دننک یملاکشا یبوخب اددوخ بلاق
 ین لامک رد هک رثا نیاداجیا ردو

 یشارت شوخ رهاو-نوچ ش.وخ

 نییمصو صولخاب دراد ولالت
 .دن |هد رک كمک

 رنارف» و «یددوسوت رب ]>
 لمباتدایسب یاهیذاب «وکشا رةنیا

 لبص.دنهدیسمهنادا یاهظحالم

 كناوجدوجد ددین اود یئاهنتنآ

 «یگنا رتنیا» هک یلوتب رسد دومخ
 دنکیم افیا یکتیاشاب ادشثقن

 . تسا یلجتم ینشو رب

 راتآ رند یر-هاظ تایصوعخ

 درک دازک رب ددواپ «یزیرباف
 ودنب یب و ولوکیژ ناوج كي شقب
 زا . تساهدرک یرثوم كمك راب

 اب ثودب رف) «یوفود ادون وال
 یبلاج یءاددناس» نینچ«ارا زین
 .دوب هرظتنم ریغ اءقاو

 سکع كبس نامهیراد ربءایف
 » «یدون» حالطماب یاه

 اد دداداد(8۱۸۲ ۰ ۹۱۱۵۲)
 ثیمییص و لند و: یا امدوخ هب

 ۱۳۷۱۷۱ یتم را یتلک رسا
 د ناجیه زین ملیفهب قبقد ژاتن رم
 دب د جیم یاههنحصد داد تک رح

 ۱۷۱5سال هنسمالمم) شوچ و رتجم
 بوخیلیخ (لاوان راک راو هتفشآ و



 ید رل یلبق داکهاشاب ۲

 دن اهدرک هساقم
 2 ملیف نیا

 <زت ربار
 

 ار > اب البق هک یدرل

 ونج یاپملیف 4 بن دان و

 رایکب «دوب هدیناهد توش یدک و

 6۱ه زهشوخ تاقافا و ثداوحرگیر

 یاههخوج رس یارب هکار

 دهدیسم خر هاگرارترر

 یدد-۶ و یداقتنا
 دددآ یم هدرپ

 رگ یدنآ
 ددیاه رهچ> نازاک ابلا قورعمرتا

 هدناسانش اههداور |

 ه روتا ۲ كم ناونءو دش ار دنم

 تخت شقن مایف نیا دد دروآ تسدب
 !اناوتاب ار
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 دوخ یارب یمیقد مه یدک یارشا

 دنک یمافیا

 می را یافیارد هک دنک یم

 دسانش یمن

 سل و ی وب دانس نامی 5 م مل نا
 میظنت نیودلاریا سیب زا ادم
 شز را رتشسبب مقاد  تسا هدرک
 تسن آ 1 كول اید رطاغب مابث

 ی ار لاسو نع ره زا نا رک اش ٩
 رراسیم دو ر»

 ٩ مه ۱ 1 ۲ , هاوخ هجاوم مع عرو
 َ ی ازت بم " یاهملبف ت

 3 رگ ها رخ

 0 , ع دو وک كم نو رام

 س نلالو وب نود
 تم دیاه

 ۱ با ِ : 
 ذانم ۳ دی و -یلاع

 جم ۵ و ی ۴ ۳

 ؟نزاعتعا .هقبرطء ءدش هداقتس ۳ یا و ِ 2 ف
 -فلد یزبعآ كنروام 7

 هرات 2 اب [د» ۸۳ای۷ ۸ 7  ۱ ۲ ۵ را ف
 ۷ (مادد) هلانضغ .هنس یا

 و یلحمیاهنشج »ِب رلاک ینکن اما دینک

 كدزب و عیسد عدازم , اه هپرق  هءژوس كياب هزاتملیف ك
 3 بو برا ی زاتب كيتاما د:بلاج

 وتدلا> یاداد هک ی نسب یوم تل د و دنتیم مد لیس داجا واههس هتسکش



 رم ۲ سسسسسسس و وا و تی ی سس
 ۳7 ۰ مد

۵1۵۶۵ ۲۵۸۵۵ 
 وآ لصب توع و ومآ اهر وهم / ۴

" ۴ 7 

 ۹ 1 و راش اب 2 ۳ ۰

 ِ ۳ ۳ ع .الط
 ۲ یریاپ هلاوی روچ یداذس

 ادرگ هم -ِا ۳

 زم آن وال سرو وولاع

 وف لوصحم-رلاک سک وا. و ۳ ۳ ۳

 دروآ رد و راس و صب دنا وخا دلو و 1 ۲ ِ ِ تس 
 تكرام هبار یناد رک راک )۱و نب ربشی هه و ۹ ۲ تف و لاسرلس

 ودنم رثه روتک !یدنک روت رآ یاهلد جافیا یاربو .درپس بار ۰ دب هک دب ورک ماوس + «دل» ویرج ایم هدنمک «بپ
 هحفص دهبع وبوبحم 4  ۳ ل او نم ۰ نا

 اپ سددع دادبا رس« سا رک ساک وا >؛سیلب نوشیپ

 سابل ناکد كي دا« درکبءیک دن ز «انلس» شب رثخدان و ؛<«یلن »شکن رژو ناب ریمرسیه زی
 زین دنم و رب ثهج نبم : وز: یب وهداس ءاپبذو ناب رهمیرتغد الص ۲4لاخ تای باص ناک دنیده تک رم

 شر ؟ررب ددا رب دنتشادیم تسود ادوا مهنوسیلآ و سن اتسنک یتح ؛هبه
 لر و هد رسک ك ,۶ ادهناخ شپ ردبات ساک ولاب یاوعد رئارب «لب»

 دوب
 ساک وا یاهیتشروو تادیدهن ربس«یوج» :شرتکچ وک ددارپ و

 درب یم جن ردوخ یکدن ززا هداسوكاب یانلسولو دوب
 ان وداتفایم واناجب هدارایب؛ درکیم بسه ساک ول هک تقو ره ۱

 دیک .۵او- دا زا 5 » رک ۳ نوش کاج رب شراخش هک دادلوق شرت دپ سلام

 ؟ ر هلیسوب دیاه هناکرد دمی ؛تف اتییب سنا
 دشیف رمم یزودلگ ام + < ی سوت

۳۰» ۳" 

 روش رت



 2 مب(۳
 داد واب شب وخ ناو دد مه ادو

 یهو
 بد ایی ی 2ادنا نسیاب تتفاومیم :تلرعع و

 ۲ ی ود یارب یلرن دنآ مهارف شرداموروخ
 جو یحع وج كی «جسنءهدون داب هحردم رد ,نوسلآ

 رس نعدوت رد ةوشعم «نیتکنبداهیا دارو فالخ ۳ ِت دوب هدشانع7

 تشادن

 ید جیج رب بوخو

 رسو تسشن شزانک رو .دمآ نوتن روت سیم دزا نوسبل۶ 3
 دوم سقر یاضاقت وا زا جیپ یمدوت هک یعق و7 ورک ژاباد تب»

 م رایسب ساتن
 ز ردب وا دصقرپ ها۷
 ما نزاش»

 رر ناتدو*

 ذهاوغ یمیز و و یاق7 هک دیمهق یتف ودش بچهت
 دیسربپ یزور «دندیصت رم هک روطناهو 4 تف رب

 تاساحا ۰.۲ دیاءهدعآ اجنیاب بشما دیتسه یزیمآد ۷
 یلد ؛تسا درس هزادنا هچات هينيب و دیراذگب بآ ین س
 ژزااد هرژ ,دیوش تحاراست ووخیب ؛تص ۰ )بوخ زایسب با

 مدیروآ
 ووب هدش تحادات وا واتس

۲۱ 7 

 ۸ رته | هه

 دا و" نشح ۰ 1 وانلع هنتسه

 فرط « ف.رط ۳ 9

 را و دصت ۳ ۳۰ هم اس ِ

 زر و> ,س

 اواهملیت هک یدرک شوماخا زاهغا رج ی خ
 ام همی» دو رنو رب شاهناخزا هک تشک كنا وجب س اندنک «مینک رها ۱ 2ا تاخ زا ِ ۳ 5

 »2 یمن هسوب تیاپهک تفل شراخدب تیتابصع دوخ هدنبآ ۳
 هتشامپم_-تسا یکم ز یتسق قثمو هسوب .دهدب یتروصو رس

 دشأپ هتشا و مسذومسا مدآ
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 هه نیا زا دعب میتیب یم و مینک ی م

 )) ع زونهاهحاودزا و اهارجام

 درون وم نیا _هعرآ لاسشک و, تسب

 و مادنا فی رظ

 ۰ رردک یعش

 دیابمک نس نیا دد تبازهلا

 لو-صحم»-۱ ار كدوک راپچاب هص

 دشاب یم شا 4۱5 هس یاه جاودزا

 نآ تب رن لیاسوو هدرک یرادپگن
 دو آ مع رفا راه

 هک درب شااس تفه تباژیاا

 درب تک رشد وغ ملبن نیا وا رد

 ب هک یل اعا تلقی یم

 ب |رلاسد رخ لفط

 هک دوب شاهدننک هربخ

 هجوت یسکدوک یزدشا نایهزا

 درک ی«بلج تدهب ادشن ایا رطا

 فی رظوتاب زماگنهنآ رو زیل

 تیهوصعم تلاح كباب هتفیمآ

 مایف هدننک هیمتهک تغادناکووک

 «دیآی ایندب رفت كب «ةیفد رهد

 تاب لرعاقبا یارب ادوا دیدرت یب

 ملیف ینتشاد تسود و ابپزكدوک

 دوما باغتنا دوخ
 لاسروین وی وی دوتساارملیف نیا

 ؟تسا یتتبدبووج ومنیم ز یو رهران
 صحیح

 خر سص

 یروپ داهندوج و هصرع« مدت ی
 | ر شد

 درک شی ور اه باس

 تعرساپهامواهژ ورءرغدلاب

 دو د؛دن دش یطع دیشک دقدشكرزب كرتخر دن دش

 وتفرشتسوپ ربژ یبآآ حالطصا, و

 سددوز هجن_غكي لم شا هرهج

 هوخ یوبو كنراب تفگش ناپگان

 ؟درءادوخ رودم| ر همه شا هدننک

 وجنب مااخ رتخد نیا ای؛كرتغ د

 طوطخ ؛دوب ابی زیاهداعلاقوف

 یبماخشهرن و تذارظان شاهرپچ

 تو ور دن درک ی امار
 یاهبشیکن بو تفاطا زا روص

 دیدآ یمدایب اددورب لایخ ی, اتپم

 ر شیاممشچ كار دشیم .تسح زب

 شمار آ و ن..عی همشچا

 ناسا ررصتیادوامیم

 زایطولخم اهم نبا كنر

 یسمبااب و ریس یرتکاخا شفای

 هدووب كند

 هب رداتیا هشیدا| جیهیتح

 و هدروخت تسدیئابی ز

 . دوننوژوء

 اد شیاهبل بیک رث و حرط

 ز زا يط ول «یت

 اد بوحمنردم و کا

 دشراک تسد دو ویل اهید و ز»

 شومارف ملی رد ادای ژدوجومنیاو

 ددین اکو زیگنا هرطاخ و یندشن

 حک یکی سیب سيم يسميب سي

 ۳ بت ]

 دو دادتک رش

 دومن تبازیلا روآ

 ؛ازیدلا متقوبنآ رد

 تشاد لاس هدجیه
 هبق رقم ربغ داحكيایو نارحب كي

 هدیلاژ ارجام نیا هرغ دلاب تسا

 هار تبازب-لا بلق + قشعو دش

 تفاب

 ونیشن] یاپة2ع تاسح امآ

 تسا مولعم یناوب تنس رذک دوز

 قشعنیل دا دولیت تبازبلا ماد و

 یدوزب < سیوبد نلک داب اردوخ

 دمو و د-دربس یشوما را تسدب

 زیل | جاودزا مسا رم لصافاالب

 «نوتلیهیکین» مانب رن وی كل
 رب ۱۹۵ ۰لاس رد

 تعب رو هفایق اضقراهک كرب

 لگشوخ رتخدنیا «تشادن مهیبلاج

 قرب .دوب هدرک یرادی رخ اتفوم ار
 -مشچ رن ویلیم نیالمجت رب یکدنز

 هکارتبازیلا یاه
 هک ارد تردقناب و رب وخ وناب ابی ز ۵
 درک هریخ تشادن _یتسدد

 جاددزانیادوب ماسم هچن ]اما

 یدنچ ودوب هاةوک ,ابحب شرععمه
 هدرک ءاشهاارقالط هقرو ریز دعب
 دوخداک یپ غدانوداذآ كبره و
 دنتفر

 ید حاودزا و قع نابرج
 فو چه اتفاق _

 «كنيدلپاو لکیاموراب نیا. دوب
 ایز ینستوافت هک یسیلگنا

 اد اپبنارک رهوگ نیا ؛ تشاد
 زیل اب ی

 .دژروتب

 ۰ تفرگ رس جاود ذا یدوزب
 مکسم یا رب مه هچ+ ۱7 ودیگب هلصافالب

 اهادصو ر-ودن دشام رف فب رشت یراک

 تبازیلا رگب دالاح دبب اوخ هتفرهتف ر

 ووب هدشیک دن زو ۱+ نز

 نیر يرهب هک ی ئاجنآ ذااما
 زا 9۳ ۶ ۳۹2 ۴

 ریو رس « رخالاب د رک داهتعادو شیما
 ی 3 5

 7 یورداشآ و دشدنلب هیضق

 و
 زار] یلیخهک دش

 دل وشا دج رکب

 >مانووجوم ددن

 ؛زاادصورسیب و

 ۳ روب دا زآ تبازیا | رکیدالاح

 رک رهابدوخ ءاوهادب تسااوت یم
 ۳ دنک ترشامعهدراد لیم هک

 سکشرمهو یمردق تسود
 ءلک یرمکشل وم

۱ 

 تک ۲ و ۶

 ی تحاص  هن اگب تا

 , ثف ریم امشب تب ا زیا | ی
 و

۱ 

 پ

 تفایهمادار
 و نشع هداب ددیت هرخدلاب هک

 د اهن [عوقول ابی رف حاودزا

 یاج لدبحاص مدرمیا رب اعقاو دش

 . دوب یارسم

 تسوددوج وه ود نیا یکتسوبب

 یایند تسااوت یه بوبحم ویندشاد

 .دردآ دوجو ی اشخ رد و هوکشرپ

 مان < قثع» هک یهوکشرب یاد

 ۰ دراد
 رول لاک وفا ابا

 د نیا یلوقپ ابدوب «ابیزو طقف
 ین ومحودقمء هب تن اوت یمن زک ره
 زک ره قشع نیا هچسف . دب اپ تسد
 ۰ درگز هنوگخ

 مو> رماب تازبلا جاودذا ربخ
 قایتداشت رب هک د وب یب آ دات كب ام

 .دش هذخب رنو دبح ام همه
 ردپ نس تةیقح رد هک مح رمنآ

 دوخ تو رث دالدان ویلماب تشادارزیا
 ژابنیب و لمج ددقرغارتبازیلا

 یر
 لاهجطاف مامترگیدکب قاف اب

 هک ی سم اهلوپ هچ,دن د رک شدرک ار
 یلیشن بش ,اهینامهم هدشحرخ

 هاب با طسوتهک ین
 ۳۸ ؟هدس رد هبقب

 ی

 يندج و



 انح یلبت
 و نا

 ۳ ت
 -ناممم» «دوش ملیف نب ۳

 دنیب اد(لادهدرخ یر"
 هک اریذ تساریگنانر-

 و یابخ
 8 نب رخ آ شرع

 نیاددو «هدرب راکمار هب
 بو یو رب

 کا رب وا

 > دب نیرت ناشخددو نب
 زا دو یکشیپ رته نادودسام ۱ ح رب ۳

 را
 تسا

 هداد4ارا
 امج۰>دد «تابورو

 ر زن دوی ددوک اب «لاحدرع دی رگذیا و زنگ روی دروکای

 جعل

 ۳ .تسا یزابمه 7

 یذ و ربی» هک یسک نسب اكرام
 ؛یک زاتب و < نامریتوو «ناشنرو

 او ملیف نیاهتخاس ۱د<سیلب نوتیو ۱ ۸ نیا هتخ
 هب اهنیا .تساهدومن یا ادرآ راک

 یب هک دنت-هیملیف ناکدن دوآآدوجو

 یاهبنا رک زی اوجزا یتآ لاسرر هلد
 دن امیمن_بیصل یب راکسا

 < لاس+وخ شش هن اغن امپم >

 كي یدا ولی ] زب دالک یک دن زناتساد

 نیاذالبق تچرد ارفو رم غلب

 ۶ زا یا هنحص رد زنک رو, :دوک و نیک رب ۶ رگشب

 ,دینک هلمحایسآ هداقهباهینیاژ هک
 دهدیم ح رش

 ال هقن مک ربدپ رکشزا

 «الر رنگ ویددوک۰ دنکب
 و «دراد ادیش «نان اژ رسذاكب

 یصنسحاس شقادد تانود ترباد

 اتسهوک كچوآ رمشكي كن او

 دی یم هدرپیود -نچدد

 زا ار نسب ادناد رک داک «لوپ

 بی رقملیف .درکن فرحنم شدوصقم
 تسا هتشادرب جرخ دالد ۱۰

 سیار
 ابخ اهناک دمامتاب

 تمسق اههچای ردو اهدیعم
 شیب و ؛ متسیب نرق سک وف دد
 دب درگ هیهت یرتسلا

 یب عقا وردملرف نیا یاهروکد
 تعساریظن

 تخاسلماک نیچ ره

 ازا دعب زنگ روی نا وا هک
 یکتخاس تجنیادداددوخ هئحص

 تفگ هد رک یزاب
 راب هسنم ؛دو كررب ردقج و

 ارع یک اب رهومدش مگ رهشنیادد

 رانک رد (د

 لاحشوخ شش هناخ نامهم

 < درک یتامنهار

 لوح اب قب اط» اههنحصمیظنت
 ؛ هشف رک تروص اهرثیچ تاداعو

 لرط هام هنماین هیهت تاعدقم

 نبار 4۲ دوطن امه.تساهدیماجت !

 -داک د مايف راختن |ني رتک درب و:تفگ

 زونه ن-, تا نآ یرثهینادرگ

 .هرد ار یفویقد راک لینچ مایف زا كب

 «.ءاهدیدن دووبلاهیاه
 هئحص نا وا تانود هک یتفو

 یژاب اد« لاسشوخ شش هناضن ام«

 تاگهدرک
 نتسخا مرا وه«

 مایف نب رثهب «امنیسب منشک

 اه منکیم رکف .دشاب ما

 هب هک مک ! تسایب ز ملیف

 یينربب ادذآ دشلماک ملیف یتق و یدوز

 - ود یارب یداعتفا امقا ونیا

 داب یا وا لاسجاب ژادعب هک دوب تان
 هترص هد رب یو داددوخ دنکه دهاشماب

 4 دشیم هتخاس ملیف هک یتدع مامت رد

 تشادن اددوخ یداعلاح مهدابکی وا

 دنتفک دن درکی» داک وااب هک اپنآ
 ادملیفتمناوت هکدوب هزجعم اتفیقح

 ایلادتربارو؛دی وا بار دنک ماست

 ادباوا یلو ؛دوب _باذع و درد رد

 -ان ملبف در یاب زا و د رک یمن دنلدنل
 رظنب رو طتیا .دشی .تاعم و تار

 جندو ددد راک ماگنهوا هکدمآ م

 <.درکی مشوما رفار

 دب وگی م سگ رب

 عاجش ریءاهرا زهلث هد رمثیاو
 یمنی دحت رایسب ادشزلک نم .دوب
 و هژر لب | رعتاقواابیزاب مک
 < تخادنا شیع

 د وک..زک رو
2 ۳ 

 نیرت دزب زا یک تان هدو

 دوج واب ۰ تس نود یاه روت
 فرش یل اعیس ۱۰ رف رب وا:یرامیب

 < تساهداد هئارا
 شیامت راذغ:۱ ۱ تم همعال اح

 -ی» اد« لاسعدو شا هنادن اجهو

 ملیق نی رتیم زا یکی «نب | دید رتالب دنشک
 رسکا تودرک ی مبوسملاس یاه
 ,دشابت نایمرد «یرکید» مایق

 تصسدوآ مغو زیکنا نزح یلیخ

 و دنابب ههنز شا وت: تان ود هک

 .دنیم ادمایف نیا
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 تسا یهود

 زود میم لاس « ذورو ٍد
۵ 

 یدام۲۱ دوراب تداصمهک جور

 ندا هل یتشج دد دیاب

 4 رب هناریایرگلوسنک رس رو
 نشعجنیاهکنیا اب منک تررف و شنیاهکشيا اب منک تک

 دشعورش حبح ۱ ۰ تعاس زا ک

 اهم« تشادو همادا

 زافان یوزت زا
 بش ۸تعاس ات
 متشاد لیم نرچ
 تعاس مشاب زیاوج میزوت نابرج
 هچ /سقجم ی ءهظ زا دنب راک

 هب و كرت اد ناریا یرگلونکرس
 ندج سلجم هک بولک نوتکنلو

 هداد بیترت نآ دوزیاوج عیزو
 متف دوو هدش

 كياهنت هک هاگشاب نیا مایت

 لداعم یتبهءج شیاجنک نآ ناا

 لک ددقر# دداد اد رفا رازه هد

 دو

 اب مدش دراو نم ید

 عو رذب ودن دوب_ رطاح نروهدم ۵
 هد_ناس رتشیب یا هقیاد دنچ

 دوب

 رهظزادمب رو تءاستعرد
 یحاصعتیاچرت-م ول اب

 دش حاتتفا < رفملیف > "جم ژابنا
 ژانت ودیکپ هد ربما زا سب

 ور-ج لنت ,هک یدنه ناکدنسوا
 یناسه نطل دنروب نادواد تم
 هناکدن رب زیاوجیوس د ۹

 و الط هسچم كي را ددب 0
 زا هک رثه فر و كي هچ رد سد
 رف ده تلود

 یدنهناذغ رد هزاتسسگ ر 4

 «سک رن> وادوخ هری دا
 یادیه تفو رسا یک هک لپ

 (دو هدشءداتس

 هتلی
 ثاک دن رب یماصا مس +
۳۵ 

 (مودهچ ودد رم هشیب رنه تیحآ(مود هچرد درع هشيب رنع) ارهم جار : تصسارب بچ زا

 (راد ربملیف نی رتهب )یناریا نودب رف

۳ 

 یجا ویش (راد ریءایف كم نی رتهب) انش» رک لاب - یج : تسارب بجا

 تهب ) یردق نیدلا یمش (روژاتنوم ییرعه) تود وآ

 میزاد رپ هقباس« نیا
 هدش4| زا ملیق نب رتهب -۱

 هتخاش < نات-ودنه ردام > ملبف

 نآ هدننک هبهت لیلد نیمرب و دش

 نب رتپ < ناخ بوحم

 ددوآ تسدب ار ملیف

 بیصت ری «نادرسک راک نی رقهب و
 « .دب د رک ناخ بویجم

 ود ناخ بریص» تقاةح رد

 ملیف نب رتهب - ددوآ تسدب

 «تاد رگ راک نب رتپب و
۶ 1 

 هراش-) سب رتکا نی رتهب- ؟
 ۱۹۵۸ لاسرر(یدنه یاب.دف نز

 یارب دههتجرب هش راه سک رت

 هتخانش به ردام و ملیف رد یداب

 ۱د سی رقکا نبرتوت هزیاج و دش

 (د وژاتن وم كمک یب
 هز و تسدب

 سک رت هسک مینکن شومارق
 دن دام ملیف ددیژاب تیسائیب

 زن و یراج لاس لاوبتف رد
 رود هتخانس نز هتیب رته نب رتوپ

 سیو لاوتتق زا مه ی هزباج

 تف رک
 ۳ اب هدسفص رد هبق



 !اهب و-ذا رف رب یاو
 هب لبق لاسهنچزا هدتا رفدد

 ناو. نان اد رک راک زا یاهدع-فرطتیا

 دن |هد روآ دوجوب یبنکم لاسهزات و

 - بغل بتکموارتآ تسابوخ هک

 ۱ می داذک مان «ناتسرپ
 یاقآ هزاتبنکم نیای-وم

 تسا یناوجنادرک راک مبداو هژور

 مدناخ رهوش لد نیا رب قیاس هک

 یصرصخ یک -1 زرد ادود راب ت

 اد دوخ یارمبنارک براجتو تشاد
 تغ رمآ اج نیهزازبت

 زورما هک درک تات میداد

 قیبعیامهادد اب ناوتیمن رگید

 مد رمیفالخا نیگس ر۱:[«یعامتجا

 یابل ویزا و دناشک اهامنیس نلاسبار

 .دومن .هیافتسااپن ]

 دب اب مدرم لوپ ذا هدافتسایا رب

 ۱ دادیرصب فیطل هدافتسا اهن اب

 هب تسدوا« عوض رم«نیهیور

 دیرفآ اد نزادخو دهبهتراک

 دیدرگ
 ابی زهرظن۰ كب لثم «ملیفنپا

 تغاس هربح اراهرظن قربو قدزرپ

 یتیقف وعنانج هات وک یتدمضرعردو

 یامشیس, خیدات ,ددیاش هک درک بسک
 ددشاب «ةباسیب هستارف

 لدشم یدارفا «میداوذا لق
 هریفو «رگلاوبا «كاذ نایتبرک

۳۳ 

 یفلتخم یاهملیغ دل وت هدازک هیت

 هنحصزا رب هکن آ اباهملیف نیا

 چیهیل و؛دوب یو. تف؛ فالخ یا

 هچاو.« دابز یاهتیقف وماب مادک

 دن دشن

 تکرش اب نیا وراک وناب ره

 تکرشاب نتریسار «لوراک ی:رام

 اب یرشتيا وراک رسب «هلاتب و یلیم

 اب اونازاک ودراب تیژر رب تک رش

 -وا هرغ الاب و هولاک نی روک تک رش
 لدراک نیت دام تک رش اب ایژروب سرک

 نیا تیعها ناوتیمن اذپهم

 و اپیزاب تل ةهنيمز دد اداهملذ

 ۰ تفرگ هدیدان اهوت

 زامیداو هژور .اهدم هکناثچ

 یاه ملیف و تف رگ ماملا ر

 هب اددوح هدنک تحاران و بیجع

 ۱) تک«

 نه

 ۱ ددوآدوجو

 دی رفآ ارنزادخ وواب میداو
 ددوآ رد ارهده یادمو رسشیوخ
 هک یملیف نی رت فیئکارنآ یهدرک

 دن درو آ باب ؟هدشهیهت نوذک ات

 ههدنهاوخا هچ و دنهارخب هچنکل و

 « دن درگ تبحص ملبف نیا صوصخ رد
 ناشلد هچزاب و دندید ار آ همه

 میادد دها ون ناش د هچ و دها وخب

 رغیتیف و رعه و ت رهشود ره ودداب و
 .دندومن بک ه رظننم

۷ ۳ 

 مبداو» ناو نبا

 همهرد < هشيپ رثه ودراب -نادرک راک
 فدارتم وهایه واغوغ اباد یاج

 ! دوب
 ۶ اب اد«-ارفیا

 ك
 هنیس (العف

 ان رطخ ودب هدودرم هک ی ناهمایف)

 ۱ یتحو دنتسه دیابت مهاد نا

 ؟تیمصخشم (اد دو ۲

 ملیف یاشامتب هک ی رگاشامت

 زی دها ویم شل دد و رب هیوسن

 ریاس یاهلیف رو هکدنیببار

 دیدده| وخن زک رهناپج یاهرو
 یامنیسزو رما هک تساهیزیچ >ن

 تاجت لالحمضا وطوقسزا ارهنا

 یاهدن ور امنیس هو رکب و ؛هدیشخب

 یدوآ ماسرس مضوب روشک نیا
 تسا هدورنا

 كيتن ام هدهزات مارو كر

 رهوگ دمیدا و را نی رتدیدج
 هکدراد مان« باتپم ناشور-۶

 كرزب یاها .:یسردنوذک |مهششی ان
 تسا هدش عورش ناپج

 لوون ذا سابتقاملیف ناتساد

 (یلادی وتربل ۲) فو رو شورف رب

 ۱ ورراب تب ذی رب ) الودوا
 ۳ 

 .دنیب را داب را دا بک 11 س و هی رنخد

 مبامن ودوخ تاک رح رثارد

 یومع تاساسحا شا هنهرب
۱ 

 رز ره
 شیوخ ی هر بوپجو و

 راهظاک رتخدب واو«دزیکن ایم رب ار
 دن یم نشع

 رر اد واقشع الو-دوا یلو
 شوخ کنارج كد اب و دنکیم

 میهن (دب وب نفیتسا) تربمال ینروص
 .دریگیم شلنقب

 روپظ ون ناتساد یوتحمنیا

 رثیپ و میدا و هژور .تسا یلادیو

 دناهدناد رک رب ویدان-بارن] لتریو

 زا میداد هک میراذگن هتفگ ان

 تسا هسنارف رهام یاهتسی راتس

 یئابیز هقباسم دمایف یو.دانسو

 مه اد ودداب تیذژب

 تراک رام - هدرک می



 1 ملشف ۸

۱ ِِ 
71 
 نب ج۶ كولاید هک هدمآ ۳ وب جم ك و | دوبان ور

 الوطا و هد نآ ( *درب یر
 ی انابحاو

 اکدابز شزرا گدابز ی دداد یدا
 هدایشت ۲ ۳1

 ه ( ودراب

 ود نيآ) داد )

 ریخا ودراب نرچمهملیف دنچاب

 تساهثف رک دا رفهجوت دروم شیزا ۳

 لددوا (باتچ« ناشورف رهوک) رد

 یاو» یمرک

 ) نوتک ! ادب ب

 وه ی اهداد قل /

 هران رد هشيمهنم) : دب شدوخ

 واد رف هداب دد -مکیم رکف زورما

 دها وخ شیب هچ دن ادیم هچ یسک « دع

 +۰ دعا

 یلملانهل هداتس

 ابی سپ رثکا (یلاد ؛دیل])
 مه لصالا یئایلاتبا دام رتهو
 اد (باتم«ناشورف ) ملیفمود

 ۱٩۳۷ لاسزا یلاو دنکسم اقبا

 طومرد دوخ یلاملیسیاهت
 ٩۱ لاسدد درک

 نی رتپب ناوئعب اس سب رتک |

 یللمل | نیب

 ۱۹ ۷ لاسرد بوم «راتسنب |

 دوخ یلاکی رمآ ملیف نیتخن رد

 هد تسجتک رش (نیداراب هیضت)
 یسیلکنا هملک كبب ینح ثق و آ

 یرکید سک شباجب و تسدادین

 -نیب هدانسكب یلاو درکیم تبحص

 رشب دداریز دداد بقل یلللا

 اپیلین رد + ملیف هدننک هیهن كاامع

 و (نیدآ داپ هیضق) تسا هدرک یزاب

 -ورم]- تب رعآ دد(دیفس یاهج رب)

 1 ۲ «حفصد و هبقب



 ۰ ۵ 9 ۹ ۹ 3 ً دا ۰ ۰ 7 ی

 ۳ دا یامج نیرتک رزبو ند رته ودشاد

 0 وبا رز
 «ر هش یا دص»

 یوسنارف یگنر و و امتس یاهملیف نیرت زین تک زا یکی شی امتات
 ال

 تاب دها رخ شاشک

۲ 

 دیوبنفتسا -یلا وادیلا-ود راب تیژپریزدکرب

 ایلاتیا ردیس رافبهدش هل. ود اکیرمآ .اینایسا_هسنارف ؛كرتشم لوصحم
 رج وج + و جو و و و وجوه ج2

 هتشاذگ شرامنضرممب یرگیدزا سپ یکی هک انس نیا ریظن یب د ارزپ یاه ملیف زا یدادمت
 دس ریم یتیسویدار امنیس مارآ نایرتشم رظنب یدعب تاعفص رد دش دداوخ

 ۳ ۱ تی



 و ی
 عع-: نرد سا ول دو

 فک ِف ي گنر بوکس امت

 ) رثشار

 ایفیلاردشا هنادنم رثغاعزاب رطاخب ردیاب لوب]

 (تفرگ راکعاهزباج

 ماسد نر و ل وهم

 دشخ ردیمتانچهدیش روح
 17 و : و انس

ّ 2 1 ۱9 

 ها رتشاب

1 
 نیلفلورا - رواب نوریات- رثدد

 ترسلایدا-درفم

 یسدافب هلب ود ناف نا



 منس# نرق سک رف لوسحم

 سوببنمیاجا راهن ]
 یگنر ِت پوگساامنیس

 لا رتشاب

 دلیفسا امنیج - تا 1 ی راک

 متسیب نرق سک وف لوصحم

 ناو رک رس سویونا

 یگند بو سامنیس

 كم نیاتشآ ناج:هتشون زا سابتقا

 دا رتساب

 یلیدناد -دایفسفام نیج

 متسب نرفسک ول هعم

 یندشن شوما رفه رطاخ

 یگنر - پکس امنیس
 يا تشاب

 ۱۰ قاک ارییدربرمنایک قو 0



 ءدنک روتر - یداردن اس-رث راز ]۳

 «یسرافب هلب ود»

 متسیب نرق سک وف لوصح»

 ؟نرا- بوگس امنیص

8 

 ( یسدافب هلب ود)

 و

# 

 ب4(



 من

 مت ۲
9 

 ی  ۹ -تس ۰
 دوا تم

 ۱ ۱ ۱ ۳ جات -

 اهمجتد رد ول و هاست جور 1

 مساد لد و ۱ رز کیا اکنا و 3

 ی 2.

 ید كه هو

 ایبعلک , ینأیم مک لوصحم

 ۳ زا وک هناخدور لپ

 یگند بوکس امثیس

 یا رتشاب

 ییئیک كل آ نده مایل

 س زاش هلب ود

 زاعسا هراح تفه هد

 ۳ نم نر یر سن ی سو

 كیباپید ینپمک لوصحم

 4 رتشاب

 فاددراوه - ولراک ود نویا

 یسرافبهبود یگند

9 



2 

 9 ك 71

2 

 هرم اتم رایصاشنب رتیلاع یئامنیس لصف زا آ تبسانمب

 | نام رب رام لا

 سا هد هداد شیامن نا #7

۳ 



 قشع ونان ملیف نامه انبج قشع -۱ 5

 ژورنا وم یامنیسردالبق هک دوب یرتناف و 1

 دوب هدش هداد شیابن ید وکمه نسحه

 ادشمان تهجنیدب " شادن یت_ بش عت ومت آرد ندوا ایفوس -۲

 رب ویلاسن دال - سالک ادكرک -رتسکنل ترب .-۳ دنا هتشون كچوک

 دنشابیم «ناطیشدب رمو ملیف ناکشیپ رثه
 یقیقد عالطا -۱ یاقآ

 تسین یمچ«عوضوم دیلفسنامنیج ینتسبآ 4 :] ی
 8 ی ۶ 6 ] دردم

 دش دهاوخ «تشاذک شیامن شرعمب لاسما زیئاپرد «لن
 یاقآ (نادابآ)

 نیلوک ینوتن ۲۱-۲ دنتسیا رهوش و نزو 5
 درارهدهعب هال آ> ملیف دد ادالیت آ شقن هدا زین ابیپباض رم ال

 تصا هتفرکت راکسا لو|هجرد هزلاج نولک اتیو-۳

 یهگناو مرادن

 جرب» - ۲ ۱ تسا رتنشرد نیو ناج

 دنشابیمرت ات حوز,یرفمج والوش .-۱

 هدش هلب ود یسداقپ دیلک ملیف -۱ یاقآ
 هتشاذگ شیاما ضرمىب نا رهترد لاسءاد 

 قباسلایفاعک صاخلا م -۲ . دش دهاوخ ۵ و تو ی . ی نه بویآ
 «الاب اهگنفت» ملیف نادرگ راک زونه -۳ دو. دهاوخ یراکمه ام اب

 درش عو رشروب زمملیفیدادربلیف هکنیا درچهب هنبلاتسا هدشن باعختن |
 .دومن ميهاوخ یف رعماد شن ادرگ راک رابخا هحاص رد

 ردروب زء ملی یاه هنحمرثکا -۱ یاقآ (ناهفصا)

 شویدادرب زه -۲ دوب هدش هیهت سیداب 5
 رد امئیس هداتس هلجم داگن ربخ ناو تایپ هث

 هیلک یارب امذیس هراتس -۳ . دیامذیم تک رش یللمل | نیب یاهلاویتسف
 زین یجداخ یاهدوشک رد انیط و ددرگیم لاسا ناپچ مهم دیارج
 . دراد هدنناوخ

 حتاف ملیف ددنیچوءت یاچب مشتحم -۱ یاقآ (ناداب7)
 ادملیف فیتاگن هفسن -(درکیم تبحص س ی

 و دشاب یم هلپود سوصخم هک ران رب رعه #

 یاجبدنن اوتیماجناودرادن درجو یسیلگت| یاه هتشوت دوب زم هخنرد
 نیمهو ریپ مه ام تسا امش اب قح -۳دننک پاچیسراف یاه هتشون نآ " ۳

 رتشیب ميراددیماو مبرکشنم امش فطازا نایاپ رد میشابيمرظن
 .دیامن هبت

 ارروپ زم یاهملیف تساناس» -۱
 نیا-۲ثنهدشبا. مود داب یارب اهابئیس
 نامه تساهدش رشتنم هحفصو ۲ رد هرامش

 سکع -۳دوزفا میهارخ هلجم تاحفصرپ هدنب آ رد میداد

 یودشت | دادتسود واهش رطاخ شیپ یدنچا سن الاپ كج (بلاجو یگت ار
 .میدومن پا

 زوئهروب ر«بانک یود)ا -۱
 ناو سا یی

1 ۳ 713 
 ]ریاب اه

 را

 هزوش ود 1 مادام ملیف ددس۱
 9 وارتکر شربت ناددوژیل وا ۷
 رابع دد هک یروطن امه -۲ نیهس

 ءر ررب هدش پاچ ۱۲۸ هدامشرد دوزاک جادسکهمدوب هنشون
 وب هدش پآچ ۱۸۰-۱۹ داش یاجب هلطم حهصمءایتش

 ,ماو اچ هدنب آ یاههتفهرداد رجن ی رک تداوتسا سکع- ۳
 واو دنها و شر اهن یدو زب یوژاار«كچ وک هبلک و ملیفا رب زد ومن

۳ 

 ۱ رتشبب

 ٍ و
 |[ شبا خب ۱ ۳ الت رات و دشاب یم ژور نل وء

 موم اءش رظن ۲ تسا هدشل نا ۳

 رتشا اعم امش هجو" زا همتاخ

 دینامرا هبتاعم

 یاقآ
 نایهر داهررف

 شئطو هشیمه یارب ندول ایفوسیا و تسا

 ان اب میداودیما و هدومن

 گنیگبو» -۱

 7 ز وه

 گا هد رکل كرت اد

 یاملیل ودوشیم هیچ دوویلاهرد هامکی شرعرد یلوعم یاهملق -۳

 ودجرررثکا دح كرزب دشت لوط شاهیهن لاسکی د

 یاوآ

 دنا داد تا گیسادد ینافوص قداص دمحم
 ۷ رناسرم لا ريا رد هجیتل رد

  یانیس طسوت لاسما «لبان یالط» ملیف وئاگنم اناولیسژا - ۲ ؛ دید
 دی رگنیا وزن وج رفینج ام رظنب - ۳ دش دهاوخ هداد شیابث اراک این

 ۱ دنتسهدنم رنه ود رهنمگ رب

 لاسا «دوه نب» ملیف - ۱

 یاقآ ۱۱۵ لوصحروب زمملیف-۱
 .دشامیم متسیب نرق سکوف یااپک ۰ ناشبوغ ۷ كلي رنه

 ۲ تساهدشن یرادیرخ زونه و
 وای زجت)دروما رن آ ات میتسين لئاق دوب زءملیفیا رب یشزدا هکتیا یارب
 ری ودوب ایلاتیا لوصحمنایآبیژ یابیذ-۳۱ میهدرا رق (لیلحت
 . دوم میهاوخ پاچدلجیورهدنب ] ردزیا !رندل وه

 یاقآ

 ۱ ناک.هنناوخ رایتخا رد وس؟ یراتف یه رد

 و جین نم نامیلس « ترشح ملی بوم 1

 امانهدش یدادی رخ روب زء مایف ژونه -۱

 هزیهدد
 ۰ هد

 اردل نا آ سکّتع ؛دش لصا و هتشذک هتذه غابالرت ابر

 شبامن ار شمهمو شزرااب مایف كي هک دومن میهاوغ پاچ دلج یور
 ی «ناچیهرب هطحلو ملیف هک دبهدوءا قیدصت دوخ هتبلا
 دا یک رت اش بویحءهشبپ رثه یردآ

 ۳ ماینیم یاهب قییم



 1 5 هوود باچدلجیو داهرا ۳ 7 رم ] ۸
 و ۱ ۳ دا زا ویدار یا اهعف سو

 یو ووج وا رجت ددیهایف رتکنل تر
 هویت تکی هدوویل اه یابملت ددرگبد میر 1!
 زملا تمه ناش:۱4ل <اق7 3> ملر

۹ 
 ناسباقآ نس -۲ دادوب سولم ۱ ۱

 رتنا -۳ ؛مدنادیمن اددوبرم قلا یما ۳ یه
 لس

 اب رق ن ینعب ن ی ۹ ۳ عیب نسلادونم و یدئب هل دم
 نام

 ءلیف العث ندویییهیددواذ۱-۱ یافآ 5 1 و

 مود داب یارب تلماه -۲ تسب دوجوم
 ده دو یه ۳ دها وخهداد شی امن یدمسیامای» ددید و زب ها اب

 اه امنیس ۳ تساهدشن یردادب رخ زا و نسدایولل: | ثونکانیلو دو

 .دن رادرارق لوا هبت رعردظاحل نیاذا لفیا اداگ این ژورناوم _

 کاق آ (هاشنام رط)

 یلاضر یلو ۱
 هیب رثهرکف و دیهد هعادا لبصحتب ناندوخ رپذرد) دیربذب

 دسزامش همیمض یاپسکع و همان

 اهکع مي رکشتم

 ِ دوم حصت هملک دنچ نیا اتءطو

 نعذا
 (دینک دوددوخ زنم )ار

 ج دلج ید و. سنیج سکته هدنی آ دد -۳ ددادءان «نارب
 دوم میهارخ

 یاقآ (زاریش)

 کی ۲ یمکلم 3 و

 بان[ رد لادجوملیف ددا ركي یدوگی رک ددارب لدنتک فزوج -۳

 2یمت اد روب زم ملیف -۱

 ۱! -۲دیهد حیضوت

 تک رشدبدج یاهملیف ددایل اتیا رد

 تشاددپم

 یاق [ (ناهفصا)

 نایساک رقنگ زاد
 _ابب دینایمک لوص»هراتیک یناج مایف -۱

 لب اق۰لر كيت دلب | و لکیام- ۲ د وب كيلب
 ًافیا روب رم ملیف دداد نوراک یلسا

 عالطاب اد ناشما-تامات دن رادن یت رهش ملیف یا راب ود -۳ دونم
 1 ۱۱مین اسب اش

0 

۸ 

۳02۷ 

 سل

 یمرافب هلبود

 ۳ مزیشود

 5 ۳ ور هتنه ۷ ۱ ل هات ذا یی هک یناگشینه دا ؟لا ,ت دام
 هدقهالش یتسه نوتا راج 0

 وه هدنو» .چ۰ یا ۶

 ٩ ططم دوش مث هلا رج
 7 1 و وما میهاوح ج دنج

 5 ۳ ۹ یاقا

 ِ و۱۹۲۷ هدد نو بد و نوا نام زاوع درس

  + رود دیهاوخ تدابزدلج ید هدنپآ رد

 ون تسا ووجو ۴ یدا یی روت

 هواد, ماست و 2 « ندوژ مد ور و ملبف یدو

 احاصدی اخ:مرادن عالطا - ۱

 *اعسرد[ هنافساتم ۱ یاق

 یاهملیق -۷۲ مرادن رایتخا رد اد ودزاب

 تهجتیدب دوش یم دداو
 یتدعدی داذگب - ۳ د

 ویمق ۱ میس

 یاب ویدوتسا «یلک سردآ

 ر ع رما یداد ریمایف ۱ هدام# رد

 تاخ یارب لیق یدنچ انمض مياهدوء

 یوبدوتساسردآ نبا دوج و ابمید و ار دوب ز«تسیل مود داب
 اجتبادداد ساسی ریماهش ترآ دتیان وب

۱119195 

 مین رظش

۱311۳0 

 6 1۷۱۲۷ 10۳۹41 + ]مع ۱801۶ 6 ۰ ۵۲۱)



 یشحووابیژ و ناوج . دندزیم شیادص

 د رد یم سدوخ نوتفمو هتفشاز

 تفرد یدرم هئاخبو دیئابن یرید ش یک ژیشود نارود

 دروآ دوجوب لفطهسو دشردام یتدمژاسب و «لاود كج» ماتب
 «یلی» و

 دئدوب كجوک یلیخ هک یماخنهار اههچب نیا «امل و 27 ۱

 اتیجربو» « «یدب» یاپمانب

 ی و رب لدوت وینتساوخ تادوجوما رز تشاد تسود «زادن |یب

 اركج مهواو دندوب كج نادن زرف هتشذگ همهاپنیازاو دندوب

 ریسا و یشحوو ابیژو ناوج مهزاب مقوسن آرد دیتس رب یه
 ۰۰۰ دوبتوخن ورورع توه رپ هجس رس

 وین» و دندرکلیدنب وراب هداوناخنیا اهزودزا یزود

 داتفاافن|یمیاقو ناکمولقن نیازادعب . دنتفگ كرتار <سیداب
 كسب طقف . درواین ردرس میاقو نآ تیفیک زا یبوخب ابن آهک
 یرثارورغمو ایزو ناوج «لیهامل ادزا هکد ش هجوتم تقو
 هتشذگ ناداگ زود یشحو و باداش رتخدن آ و هدنامن یاجعب

 كرزب زین شدئزرف هس هک هدمآرد هلاس لهچینز تدوصب
 راتنرو نالخا رظن زا هک ؛شرموشو اهنآقافتاب واو دناهدش
 دنک یمیگ دن ز یاهناخرد ؟تساهیبش سفقرد سوبحمرب ثكيب
 , دنشابیم شرشاعموروخمد سانشان یا هدع هک

 طقف هدانفا افتا هنوگچو هداتفا قافتاهچ تسن ادیمن
 تفگ یمر رکمردر کم

۱ 

 حیضوت ۱
 عالسلا تهج ار هنکن كيتعا مزال نات-اد عورشزا لحبق

 ناتساد رتیت هرابرد مهنآ دمنک یروآ دای اج نیارد ریز ناگ دننارخ
 . منک همجرت « تفگرابد اد نآ < مرگ نوسناد یاجب متشاد رظ» ددیم هک تسا

 ازاردبنغس مهاوخیمن نرچ هسک تشاد تلع راک نیا هتبلا
 ررب رتهب ابآهک ارنیا تراضتو منکیم یداددوخ ن رگذزا دشکب
 مداب هدرک ظنحار تناما هکنیا رظنزا اترسنمد مراذگیم دنمجرا " هدننا رخ امش هدپمپ < مرک نرسنا وای دشاب «تشا زاب» ناتسا د مان
 , ماهدومن لقث یمرافی انیع ار ررپزم نا رنع

 - ین رتنآ دنک يم یزاپ ملیف نیادد هک یناگتشیپ رتع اماو
 ۰ تساهدرسک یتادرگ راک نام لیئاد وهیهت سیلار ۰ ب ه لامار مرگ نوتنا .. دنهاپيم ثوب یلرشد ییدک

 ,تسا هدیدرگ یابتنا ثرا رداپ دن واشیرخ نسب رتکیدوت و مانب نملکیئ ول همانشیامن یورزا ناتساد نیا
 فلا -

0 ۳# 

 دیس رب واژا «یدب» زور

 ؟ینک تمجا رم <سیرابوی»>
 " ننوم و منک مامشتسا اد شعرازهو ناتخرد هعیارو منیب رنزا اد این ]مداد لیمو متسه هشیدنا نیادد ؛ هلب

 . موشب نام اتسودرادیدب
 یرم یود ؛ دادیم ار «یدب» باوج املآ هک یعقومنآ

 باب هک یکک یود شرهوش یاپلاسدادعتهب و دوب هدش مخ
 هکتیاذا سپ ۰ تشاذگ یم مت تندوت هدرک تسرد تبسانم
 ندرشب عورشو تشاذگ بقعب مدق كي ؛ د زک بضنار ۹

 : اهن
 ۰۰۰ راپچ ۶۰۰4 ۰ه.ود ۰۰۰ ای
 : تفگ و تخادناشردامب یهاگن « اینیجریو »

 ؛ نامام - اباپهب هلیس ونیدب دیهاوخیمامش ! ممشردقچ

 ِ هدش ربب زدقچ هک د ین ًامهقت
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 داپچ و هدش هتخانش ورم هغی
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 تیقن ومیوز دآا.شیا رب زینام

 ما رها

 دیناوتیم دیتهدنسپ
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 تک رشاب یسلیف ۱۹۸ لاسد ریپکش ناتساد نیاژآ -۳
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 یاههاگن لمحت هک رفن ودیکی

 دن درک یاهدنخ؛ دندروایناد شت

 شدجاتابن] زا یکب دنتشک میلتو
 تربحذا ی کاج یاد + داتفا وا هب

 : تفک و درک جراخ شیولک زا

 امهلب زا و در کل تریحار ترفن
 ری هاگداد دداوو تفد دلاب
 ررسرب هقبقد دنچزا سپ مه مدرم
 7 و ادم

 مود هقیط رد ؛ءاگ داد لغاد
 ۲ اما زاب هرجنپ دانک (نیل داک وید)
 و نبی وداداواعهو ه هداتسیا
 رک ماتماتآدد هک یهدرم
 ترم

 (شیلبدن ور) هک یا هظحل زا وا
 لباتمزا وهدرک كرتاد رنک د هناخ
 اروب هدش هاگ داددراوو هتش -
 .دوب یرجام رظان و دهاش

 دتءاتوک دوب یدرم (نیل داک)
 یاهوموشی رع یا هنیساب تفلک و
 یرتکاخ

 تخانشیم اد كيلبدندور وا
 ووب هداتسیا «رجنپ دانک هک روطنامه
 .دیسرپ شدوخزا

  رگیداجنیا ؛ناطیذرب تنما-
 .دی آ یم هچیا رب

 شقاطا بدد عقوم نامهرد
 رفسمت دنخبل هکیل احردودمآ رد ادصب
 وتفدرد ف رطب تشادباب یزیمآ
 .دوشک ارن آ

 نی راک تروصب هظحا كي كياب
 «کدیموفیب وخب نیا راک و دش ه ریخ

 .هدمآ وا دزا هچیا رب شیشک
  گدوب یناسک لثم كيلب تلاح

 و دنتمه ناتشدوخذا عافدهدامآ
 . ناششود یورزاا ریداب دعاوخ یم
 .دن رادرب

 رظل ثسا و یم ناوج شیشک
 هگیلارجایب مجادارناتسا لیکو
 رم «هاک دادپ هلاحا زا لبق
 ,دن ادب دن و وب هداد

 وحل نیدب_رفا ود نیا هک ینفو
 ! دنن رگ رارق رکیدکی یورب ود
 درا رکفب و درک یمسبتون زا نیا راک
 با لاسدنچ 7 ابا تور
 یا هقیقد ثآ زا یل و دوب رتک دزب
 اک روشبمدق ناوجش خشک دینش



 تحارو
3 

 ما د شال

 و تسشن یل دنص هیل یورشب

 شایناوختساناون از نا

 هدع هک دیدومرن هجوت

 ارامش راظتن | یا هظحالر ۰
 الملب قاب رنج

 ۰ ۰ ۰ دا دیش

 اد نابایخو هچوک مدرم 3
 -یمادخذ نونکا اهیا ؟دیتوک

 مادعا همک احمنودب ارمهک دنهارخ
 دما درک یاشاءت تبج یبلاج

 دوجوب ابنآ
 ؛وز یمفرح كيلب هک یماکنه

 شا هتخ د مهدد ریم یود نیلراک

 » تشگ یم یزیچ لاباد

 چ شا هنشاپ یرر
 :دیس رپ یدنت نجلاب و درک كيلب

 مش یارب رکف نیا هنوکچ
 و هدگادیپ

 دروخ رب و لابقتسا ذرط زا

 یتسد ودارم دن رادلیم هکاهنآ
 ,دنهدب رادبانط لبوحت

 هک تسامش ریصقت نيا» دندور-

 ایشاب دوطنیا ؛دیهدیم ءزاج لا آب

 یراک .دنن زب ناننیهزودن وش هجارم
 زونه امشب مرردن ناتمایتا دو
 .دیتسهاسیلک داراا هرمذرد

 هدیلام را یم تقیفح-

 کریم ری صیاد
 ی مدرمتسد زاید یباناد
 .دنتسه یچاشاعت نا نا

 اس

 هبودو دزیخ

 ءهاکن هتفرگ یاهرهجاب كيلپ

 در

 یاهرشحدوب تک اسالماک قاطا

 هورکیمژ وزو زابهرجنی یکیدزن رد
 یهاگحیصرشمآ ز] مدرمیادسو رس و

 شم مهددار
 ار توکس نیلداک هرغالاب

 تفکرو تسکتع

 هدرخ نآادخارت ؛دندور -

 رادرب تا هناشیودزاا در بوچ

 هدرخنپ | هک دین ادیم جیهای[-
 هدشترب نم فرطب ه وکچ ۱هبوچ
 یماگنه» هلب !هدیبسچ مساپلورس هب و
 وراو و مدوب ماهکسااک داوس هک
 فرط, هکیماگنه و مدشیم رهش

 كيلب اج نیادد ..مدمآ یم هاگ داد

 یهاکت و درک مطق ادشف رح

 داد هماداوتخادنا شفا رطا

 متسا وعیم هک یعقوم یتحو -

 تاج رهذا .مداذگب امش رتفدب مدق

 رارق تعمو فطا دروم نیچ

 فر

 تسد دد هک یثرش اب تا و راک

 هک ررطناه و تفدیمرو تشاد

 یمیالمو مرت یادصاب دریمیزاب

 : تقا
 مثیب هب هک مداد لیمیلیخ

 یم ماجتاادشریطخ هفیظو تلادع
 ءانک یسک هچ هک دنک یمتءت و دهد

 ءانک یب یسک هچ و تسا زاک

 ناحیاق] هک دییب هکشیاو -
 موکحم ۰ لنق باکترمرجب سراک

 .هدیسز تازاجب و هدش

 اس ناوح شیک ادقوف هلبج
 نت هکدرکادایقس نانچ نحل

 ادیب یصاخساکمن | قاطا رد شر اد

 یتهابثهن وکچیه هظحل نآ رد

 یدوج وم هکلب «تشادن لدخناد رم

 تیلست ضرع

 هکد ی وک یع یراگ یلو -
 هدرب خدوخ دوجدنآ عافدشلمع

 ما واک هب یروط تیلب
 هک

 ساوحیم یو

 رخ ؛دوخزا عافد

 زا عاقدو|لمع هک میوگ

 7 داباشاب یحدیاش -

 هب زین سراک ناهارهذا یکینوچ

 تاوروه هک سین دیعب ء ایسدلتق
 اهن] یوسب هدرب هحلساب تسد ادتبا

 هد رک كيل#

 داقتعا هتک نیاب اعقاوایآ-
 ؛دیداد

 ی زخ
 هد وند

 تشک هکارهچ ۲ طقفنم-

 .منک یم راهظادشاب هداتقا ناغتا

 فرح نقی و عطق یودزا

 من زی
 ووح و یللد هچرخآ اما

 سراک فرطب تاودوه هک هتشاد
 دنک یزادناربت

 دادن اکتار شیاههناش یا راک
 تفک و

 میوگیم ناتیارب نونک |مه
 .هتشاددوج و یلیلد «چ

 دشاب نآ دیاشرما نیاتلع

 هدوب یجداخرفنکی تاوروه هک
 همه هک هدوب یناعرهق سزاک ناجو

 تلع .شدنتخاتشیم بوخلحم لها

 -دوهرقخد «؟دشاب نآ دی اش رما نیا
 دهدب بی رفازناج هتساوخ یم تاو

 هب نوریب شکنچ زا ادشباهلوپ و
 ق. رط زا هدش قفوم نوج و دشک

 لمحتبات كيلب هتشک دداویرکید
 و ددوات اد نلراک یاه فرح

 گان رهکی لاحردو دش دنلب شیاجزا

 تفگ نوب هدی رپ شتدوصزا

 هتسج رب دنم رثه نآ ود نا ربا نادتم رثه هععاج لبق هدفهود

 ناربجو كانلسا هعیاض راچد بو رت نادبو دادتسد زاار یلا ربا

 ۰ دید ری ریفپان
 و دشدیهذ لیرمولا هثداح كي رد قاذیم مداخ موحرم

 یرامی كي زایپ ناناگرزاب ناتسرامی رد رابت یریزو موحرم

 *تلگتایح دوردب هزوردنچ
 و دندوب روذک هتسجرب نان ادیتیسوم زا هد ربمان نامحرم

 ترهش و تیص ودشاب هتشادراک و رسیقیس وءاب هک تسا یسک رتمک
 ۰ دشاب هدیسرن ششوگب ناگدربمان تیب وبحم و

 همیاضنا امنیس هداتس هلجم نانک رک و هیرب رحت تثیه
 یاه نیسیزوب صوعخب و ناریا نادنمرته هعماجپار زیگن افسا
 رص دوک تم ناموح رم ناگدنامزاب یارب هدرک ضرء تیلت روش
 ءدن راد تلئسم ین ابیکشو

 هدومرفن هچ وآیلو . حیحص -

 دننکیم رکفامش لثممه مدرم هکدیا

 یتدوص نیمهب ارجام هکد ندتتس و

 . دبدرک نایب هعاسلا هک تسا

 ار شیاه هناش زاب نیلراک
 دیسرب كيلب و داد تک رج

 رکسید تروصنیادد سی -
 ار ءاگداد هألج دیها وی ارچ

 هدیهدب لیکشت

 شتسد رد هک یتیشهب نی راک

 یوردس و تخودرظن هظحل كیدوب
 : داد باوجو تشاذک زیم

 نیا رطاع, هاکداد هلج -

 رداصخش نمووخ هکد وشیع لیکشت
 هک یه نکنه یرگیددوطاهش «داب

 مراد یرگید هب رظت و

 شنامشچ و دیشکیهآ كيلب
 ادوف نکل دح بضغ كخا ژارپ

 اد شیودد درک كاباد شیاهگشا
 دن اد رک رب هرجنپ فرطب

 تفآ نیا راک

 ,دشاب نم تقامحنیا دیاش

 زا .تسویگ داب مدادن لیم اذپم«
 مداد رب اهنآ رس

 هب ار شش ناوج شر

 زا راب نبتخن یا رب و درک هرجن
 هدع «كاد میدل» دداو هک یعقوم
 تالطع ود رک شءارآ سامحا * دوب

 ۱ . دنش طسبتم شتر وصضیقتع
 / : تشک یسیالمنحلاب

 .  .مهاوخیم دذع یلیخیلیخ -
 شرع ناتتمدخ ار بلطمنیا دیاب
 تسا نم تددق رد هک اجنآآات منک

 شب هدیچیپ و جت رغب یارجام نیادد
 3 درک مهاوخ كک

 نت داد ناکت یرس نیل راک

 یلاحددو درک ظفحاد شی ادصیلبق
 كل هب یتمظنمان زیم تشب زا هک
 و تاک هدرزک مزدا

 مداودیما « دندور یافآ

 . دصق و دینکلبع دیئوک یم هچن اب
 . دیشاب هتشاد: ارم بیرف

 ِ ه#
 ۱۳ت رقص اماکن

 م> يورم , اسرف تقاط یامرک
 دنووپ رک ماد هبک احمرالاترد دوضح



« 
  وسصا رژ دود

 و رب ادصناأس *ژوب ووم نیمه

 فلتخم تاعط ندیدب یص

 ميتخادرب ویو وتس طوب رمل و2
 ود دوب وستالی و ینف یاپهاک راکب ۳ ۳ وفات تان حاتتفا تعاب را

 تحا رتسا تهج

 ووب هدشهتخاس ناک دی رته هاقرو

 ردقفاوم وفلاخم تای رظن رایظا یئاهقاطا مود هقبط
 حراخ تارهاظتاب ویدادو دیارج ۱

 یدنچهکت حابمنیا هلمحزادوشیم ]

 ار زور یوکتفک تدوص تسا
 ونابیادص ندوب رتپب هدرک ادبپ

 و اهراژپا تهج زبت موس هقط و

 هدش هیبعت هناخملفو هناخکیزات

 یوالرود هب مه یرس انمض .دوب
 2 9 یان ود . میدز ونووتسا كدزب هک تسا هیضرم وتاب اي شکلد ۱ ۴

 سو دیارج ردنم تداهشب | و میسو رایسب هنایمرواخ یوتالپ هلسو دبا تاجردنم تداهش ۱
 رادلعیناک و هدشیملق تاژرابم

 مئاخای شکلدون ابابیدج تفلاغم

 . دنشابیع هیضرم

 رشتنممهدیا رجرد هک ی دو عب
 مرتحم رظنب تسا نکممو هدش
 4 !ترصت مانی یسناوج دشاب هدیسر
 مناغب یدنم هقالعسب رهاظتیمیکح

 شک وه دی هرم سد
 یاه تمحازم زارکت رتادد تخاد
 وازا یئازج تیاک> شکلدوتا: وا

 یئوج زاب لالخ دد ٌهیاترصن درک
 زا یکی هکدش یعدم سرپ اب دز

 هشیپ رثه كي قافتاپ ناکدنسیون
 لکشوخ نز و لوب نداد هدعوب
 دو شکلدوناب نتشک یارب «دلسا
 هللسكي و دناهتشاذگ وا رایتخا

 تحصیا رب مه یئاهیناشن و نا رق
 قبقعتا هک د رک رک ذ:وخ ثاراهظا
 وا تادایظا يصاسا ی اهنآ ماه

 سرب زاب یحون یافآ هدش تباث

 ممتم هکن ۲ تیصاسسب نا رج ۳۸ مش
 تاسو ءزا هک | رنا رهت رت [:ناگشیب رته

 كرحهدشاب منا رهتدنمو رب ۲ یرنه
 زاض-اب میت هدرک موهوم لنق

 دوب هدش هتخاس یتف لوصا قیط

 طوب ر« یدوکد اهنآ زا یکیددو

 هد 1( یعحو هتشرفآ )ملی 6
9« 

 راهظااهوتالب درومرد دانا
 ناوتیم اهوتالب یا اد هک تشاد
 هطوحم تصوو درگ اک شیاسآ اب
 یداد ,ءلیق راک تفرشیرواهوتالپ

 مبزا ودیما اسم و تسا رتومرایپ
 می زاس ی هملیف تاماکما نیا اب میت اون

 دفاب هافتسادروم رظف رهزا هک

 طاقن زا ام دیدزاب یتفو
 هنأایم رواخ یویدوتسا فلتخم

 توعویشوءرن یاةآ دیسرمامتاپ
 ملیف ذا ,یتمق ندید یاربات درک
 نلاس هب لوکرره هدش _ هلیود
 اهتآ فطازا . ميوزبیدادرپادص

 نلاس رد اقفثم هدرک یداذگسایم ِ

 یبلاج یاهتبسقو میتستز شیابن
 لوک رهپوک-امنیحو یگن دملیفزا ۲

 هنایم رواخ ویدوتسا هلیحو هک
 . میدون تبوردرشیم هلبود

 نیادزاب همان _نیرخآنیا
 دعب تعاسک دوب د واخ وید وتسا و. ام هتفه

 نایاقآمحا رعزا هک یلاحرد رهظرا
 داینب ون «--و.نیا ناکدنتاد

 1 ادوبدوتسامیدرک یم رکشت یئامتیس

 تعاسو رداص هبراضحا اهن آ مامت

 دنرفیم هن اغاشامت هب رهظزادمب ۷
 روطح تقواه هبراطخا نتم رد

 نییعت دمی زود حبص ۸ تعاس
 یانثاسابناگشیپ رثه مامتو هدیدرک
 هب راطخا روطحمدعتلس هک یرفنکی

1 

 . یا رب یعبج هتسد و هنف راهنآ

 لاونعب ناکدربهان "

۵ 
 ضوگلا

 زرقم دعومردهووب هدرکن تب وار
 تسا اجنبا جم و دن وش ی« رضاح
 م ژن دبا رج نب رم هک ۱ 9

 تب ام هدشراضحاات دننامب یدرب اب

 تعاس نیدنچ بیت رت نیاب و دیایب

 یاعدا كيرد هک یهانکیب دا رفاژا
 یف رع» ملطم نا ون« )مهنآ یهاو

 دز ووب هدش یدازآ بلص هنووب هدش

 البع ناراکهانک دننام و هدش

 دام یم یدرپ اب همش فرق وت

 ماقبووخ یلاهر یارب ناکشیپ رثه
 هدوب بیت رت رهپ و هدهآ رب شالت
 رهش جراخ رد اد تباغ هشبب رثه

 تیاده یسرپژاب هبعشب هدرک ادیپ
 وا زا یئوجزاب ماجن اب و دننکیم
 -یب مه لداذا نوچ ؛ هپجاومو

 حضا و لتق هب كي رحت یاعدا یساسا
 هک دهد یم هیمالعا ناتسدادهدوب
 دق ان یمیکیح ۱۱ ترصن تاراپظا

 ناوئعب یمرجو هدوب یئاضق شزرا

 هدن و رپ وهدشن ما و لتف هب كيرحت
 یتناها هب عجار یلو دودیم هتپ

 نا رهن رتات ناکشیپ رثهب تیسن هک
 هدش سرپزاب یئاضت تافلغت و
 دی ایمن لىعب یمادقا

 اعدتسا نوتاق ظف- مانب كنبا

 هطوب رءءهدن و رپ دیاامرف ررقمووذیم
 یکدیسد دروم لبذ تاهچ زا ار
 تیاکش تعص هجنانچو هدادرارق
 زا رق ییقعتدروم فلختم دش تباث
 , درک

 لیالد هدنورب نیا دد ( ۱
 هناخاشامت نادنم رنه راضحا یارب

 هبراضحارودص وهدوبا یفاک نا رم"

 ۱۲۱ هدام زا فاغت اهنآ _ماثب
 , تعا یرفیک یدداد نيئآ

  هدشغالبا هنابش هیراضحا (۲
 زورحبص ۸ تعاس روض> تقوو
 رگاهکتآ لاحو هدیدرک نییعت دعب

 توعد
 هتشادن ينعم هایش غال | دناهدش

 روضح ژورو غالبا هلصاف ءوالب
 تهجنیازآهک هدوب ذورهسزا رتمک
 هدشفلعت راهظا هطوب رم دعاوت ذا

 ی ره راش-۱ ش-؛ ۳ ۳

 ۳ مو یوجااب نایرج هک
 7# سا یرسلاح ره یرفیک
 "0۳ رپ و خاصاب دوب زءنایرج نا ی را اد یار تاقیقحت یر. رو سا مه رپ ژابورت 7 روش»ب مجا رریخا یحالصا
 ۳ سرپ زاب زا رابغتسا هلصو
 ۱ ار رو ناشی ااب هیحاصم
 ۳ ناهیک همان زو رو هدش
 رو رشتنم زو راامه رهظزادعب <
 طب هک یتالیصفت و سکع تسا

 اب مورک بسک ارسداد زا عطق
 ررع هک ی نه 9 1 تایم

 ضرمد شکل دوناب تباتقرزآ
 زاربج لباق ریغ نیهوت دنا هتشاد
 کنارهت هناخاشامت ناک هکبب رثهب
 را نا: یلاها رثکا قیدصتب
 رراو دنشابیم ناریامانب نادنمرنه
 باب و | رسداد*کن [ لاح وهدمآ
  یاصنیارب یفیلکت یلازجدوءادد

 ایاضت هیلع ای هلرب ربخ هعاشا و
 رهاب فرطیب دیاب یلکب و هتشادن

 اب هدش درومنیا رد ؛ک یراتفرو
 رد هطوب رم ناارق هب هجوت
 ِیرسهدعاقصقن ويق رطب زا حورخ
  فلغت وهدوب یلازجتاقیقحت ندوب

 .. تسا بیقعت لب اف یئاضق

 :تعاسنیدنج اددومش ( +
 ۱ لببا-ةمرده-مجاوم ناونع

 رورم وروبء و یسربزاب
 ادهاکن | رسداد هاذور نیمجا رم
 دن اهورک ی دا[ بلسامت زا المعو
 :فیقوت راتف ر نیااحالطم|هک

  نوچ دوش یم یقلت یلوناق
 وآ دداو و فرش و مارتحا
 او, حرج داربا لیبقزا نیهوت

 نه و تسین_یلام یامنای) و
 ددمآ شیپ هک ینایرجو درادیوئم
 دارس داد راغفر هوسزا یثاست
 د یکدیسر عغاسادت هو سرپلاب
 مداد بیقمت

 باجنیا رب هوالعار هفرونا
 د نارهت هناخاشامت تبریدم هک
 هاضما ناخاشامت هب نیهوت مانبداد
 زباناگدن وئشراضحا مراد تیاکشو
 قیدصت اب اد بتارم یکاش مانب
 دشی ادیم دیئات واضء۱: بتا رم

 / مارتحا میدقتاب

 للاددنکد -نارهت هن اغاشام"ریدم
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 لاییکامس
 ی ماش سگ" رز ام ۳ اب ز یگنرد بوکس اب هنرس رایداش نیرتیلاصو نیرثگ درب ۱ ی 9

 روییتشناز زر ناف و صحت
 دش دهاوخ راتتفا

 دووبلاه ناگشم رنه نیرتک دزید نی رتفورمم كارتشاب

 روم کامنت رفت سقز رثانال

 (ملیف رون هم . ء
 ملیف رون هم یماهس تک رغ) زیر رک



 تعختیاب یاهامنیس ست و یدو زب

 کلی ز ده نعاهس تعنص راکهاش تا تسلا

 ۱4۵۳ ناک لاویتسف هزیا

 مان 1: س دود اناسور

 یسداخ نابزب هر ود رادن ان رقویایما فرو رعد ناد رگ داک رثا
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